
WHATSAPP DA REDAÇÃO O POVO:  (85) 98201 9291
OMBUDSMAN: (85) 98893 9807 (whatsapp) ou 
ombudsman@opovo.com.br (seg a sex, das 8h às 14h)

MERCADO ASSINANTE: (85) 3254 1010 
acesse www.opovo.com.br/falecomagente ou 99605 2273 (whatsapp)
E-COMMERCE ASSINATURA: assine.opovo.com.br
E-MAIL: mercadoassinante@opovo.com.br IS

S
N

 1
51

7-
68

19

CIDADES, PÁGINAS 12 E 13; ÉRICO FIRMO, 8
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável

DEMITRI TÚLIO

VAGÃO DA LEITURA 
 Vagão Biblioteca, que fica na Praça Luiza Távora, foi reformado pela Secretaria da Pro-
moção Social do Estado e está quase prontinho para reabrir portas aos leitores. A ação 
integra a reforma geral por que passa a Ceart, fincada no local.

Minguante
atual

Nova
11/2

Crescente
19/2

Cheia
27/2
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
0h33min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
6h27min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
12h59min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
19h015min / 0,8 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
1h51min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
7h43min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
14h14min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
20h31min / 0,7 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

SOLENIDADE

O estudante vencedor da 1ª edi-
ção do Prêmio O POVO CBN de 
Radiojornalismo Universitário, 
Nathan Mota Lima, participou 
de solenidade de entrega no Es-
paço O POVO de Cultura & Arte 
ontem, 5, onde foi premiado com 
um notebook Lenovo. A matéria 
de Nathan, intitulada “Gia”, foi a 
preferida do júri da premiação. 
Também participaram do even-
to e receberam menção honrosa 
os outros colocados, Francisco 
Queiroz de Sousa Júnior, res-
ponsável pela matéria “Reci-
clando Ideias”, e Roberta da Silva 
Almeida, com “Serra das Almas”. 
O prêmio teve apoio da I’m Up 
Acessórios Para Celular.

“É realmente muito importan-
te, é gratifi cante ver uma emis-
sora do porte do Grupo O POVO 
de Comunicação dando essas 
oportunidades para a gente 
que está começando agora”, diz 
Nathan sobre a premiação. 
O resultado do prêmio foi di-
vulgado em março do ano 
passado, mas a solenidade foi 
atrasada em decorrência da 
pandemia de Covid-19. Uma 
visita supervisionada à sede 
da rádio O POVO/CBN esta-
va programada. No entanto, 
foi cancelada como medida de 
prevenção à transmissão do 
coronavírus. (Mateus Brisa, 
especial para O POVO)

O POVO CBN premia 
vencedores de concurso 
de radiojornalismo

ELIOMARDELIMA@OPOVO.COM.BR |  BLOGDOELIOMAR.COM.BR

O BS Design é o primeiro prédio do Ceará a receber a certifi cação internacional 
Leed Gold Core & Shell. Cumpriu normas de sustentabilidade, principalmente. 
/// Até a próxima segunda-feira, a Uece receberá requerimentos eletrônicos 
de solicitação de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2021.1. Vereadora 

Larissa Gaspar (PT) apresentou ao prefeito José Sarto questionamentos 
sobre a vacinação. Quer saber como está sendo feito monitoramento dos 
fura-fi la das vacinas./// Só lembrando: “Camilo só não é chamado de santo entre 
donos de bares e restaurantes. É o ônus da pandemia.”

COCÓ GANHA 1º CAMPO PÚBLICO DE GOLFE DO N/NE

O 
Golfe Social no Cocó deverá promover diversas 
atividades esportivas durante este 2021 no Par-
que, entre torneios adultos e infantis. O primeiro 
envolverá os 42 fundadores do Clube do Golfe do 
Cocó, dia 19 de fevereiro. Segundo o coordenador 
do projeto, o ex-secretário de Educação do Es-

tado, Antenor Naspolini, o Cocó disponibiliza hoje o primeiro 
campo público de golfe do Norte e Nordeste, o que chamou a 

atenção, inclusive, da Federação Nacional de Golfe. O projeto 
tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema). 
O titular da pasta, Artur Bruno, informa: hoje 11 crianças da 
Comunidade do Trilho, oriundas de escolas públicas, recebem 
aulas de professores recrutados entre os jogadores associa-
dos. Para Vanda Santana, do grupo gestor do projeto, a prá-
tica do golfe “favorece o processo de concentração das crian-
ças”. Golfe não é esporte só de rico.

SEM PERDÃO
O Tribunal de Contas do Esta-
do decidiu: prefeito que não 
repassar devidamente as con-
tribuições previdenciárias dos 
servidores terá parecer prévio 
desaprovando contas. Medida 
vale a partir de 2019.

ATO CRIMINOSO
O procurador-geral da Justi-
ça, Manuel Pinheiro, repudia 
festas clandestinas que con-
tinuam ocorrendo no Estado 
nestes tempos de pandemia. 
E alerta: tal prática é crime e 
assim será tratado pelo MP. 

MORONI 
Ex-vice-prefeito de Rober-
to Cláudio, o xerifão Moroni 
Torgan avisou à família e aos 
correligionários do DEM que, 
em 2022, disputará novamen-
te vaga na Câmara dos Depu-
tados. Sem pretensões, dessa 
vez, de ser o mais votado.

FOLIA DO PÃO
O Sindicato da Indústria da 
Panificação e Confeitaria vai 
lançar campanha para incen-
tivar consumo do pão durante 
o Carnaval. Como muitos fi-
carão em casa e o setor opera 
normalmente, avalia que dá 
para incrementar vendas. Que 
alivie nos preços salgados.

DEFASAGEM
O presidente do Crea-CE, 
Emanuel Mota, está cobrando 
a atualização da tabela de pre-
ços praticada pela Secretaria 
da Infraestrutura do Estado. 
Alega defasagem na tabela do 
órgão estadual para efeito de 
concorrência pública. 

AGROPOLÍTICA
Assumiu o comando da Ceasa 
nesta semana o ex-prefeito de 
Barbalha, José Leite. Formado 
em Economia e com mestrado 
em Negócios Internacionais 
pela Unifor, tem tudo para dar 
uma carinha bem mais profis-
sional e técnica ao órgão.  

6,6
bilhões. Eis quanto a Caixa dis-
ponibiliza para os produtores 
rurais neste primeiro semes-
tre de 2021. Pedidos devem ser 
feitos até junho próximo.

VACINA, VACINA
Chama a atenção o grande 
número de lojas fechadas nos 
shoppings de Fortaleza. Efeito, 
principalmente, da pandemia 
da Covid-19, segundo alguns 
gestores desses polos de com-
pra. No geral, o comércio reza 
todo dia por vacinação.

LEITURA 
TÉCNICA

A Escola Superior do Ministé-
rio Público do Ceará já dispo-
nibilizou a nova edição de sua 
Revista Acadêmica no pelo 
mpce.mp.br. Segundo o dire-
tor da ESMP, procurador Plá-
cido Rios, a publicação traz 16 
artigos de especialistas nacio-
nais e internacionais. 

 QUADRA
 chuvosa no Ceará, que continua em 
baixa, segundo dados da Funceme. 

Agricultores, no entanto, não 
perdem a esperança.

POLÍCIA 
Federal, que opera no Aeroporto 
Pinto Martins. Atenta e agindo 

para desmantelar o tráfi co 
internacional de drogas. 

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_

AURELIO ALVES

SOLENIDADE aconteceu no Espaço 
O POVO de Cultura & Arte
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FRANÇA

enquanto anoitecia, um homem 
caminhava na rua quase vazia de 
Nantes. isso porque o governo de 
Emmanuel Macron intensificou 
os controles para evitar um novo 
confinamento, que seria o 3º na França. 
o governo espera que o toque de 
recolher entre 18 horas e 6 horas e o 
fechamento de cafés e restaurantes 
sejam suficientes para evitar o 
aumento do número de infecções. Em 
Paris, a polícia fechou por 15 dias 24 
restaurantes que  abriram ilegalmente. 
o ministro da economia, Bruno le 
Maire, avisou que quem abrir “terá 
o auxílio do fundo de solidariedade 
estatal suspenso” por um mês e 
definitivamente se reincidir. (AFp)

rESTrIÇÕES 
pArA EvITAr 3º 
coNFINAmENTo

loiC veNaNCe / aFP

ediÇÃo: domITIlA ANdrAdE  |  doMitila.andradE@oPoVo.CoM.Br  |  85 3255 6101

a cantora elza Soares anunciou na noite desta sexta-feira, 5, que 
foi vacinada contra Covid-19. a cantora tem 83 anos. Ela 
aproveitou o momento para exaltar a ciência. “Comemoro o feito 
da ciência, que venceu o medo, o negacionismo e a 
desinformação. Muito obrigada aos cientistas, profissionais da 
saúde e aos servidores públicos que trabalharam nessa 
conquista”, afirmou.

ElzA SoArES é vAcINAdA

Covid-19
reProduÇÃo/twitter

a sonda espacial chinesa tianwen-1, que se dirige a Marte, 
enviou ontem, 5, sua primeira imagem do planeta vermelho, 
informou a agência espacial nacional (CNSa). o aparelho, 
lançado no final de julho da China, deve se aproximar de Marte 
em 10 de fevereiro.

SoNdA chINESA ENvIA 1ª FoTo

MARte
ChiNa NatioNal SPaCe adMiNiStratioN / aFP

o veterano ator canadense Christopher Plummer morreu aos 
91 anos, após uma carreira de décadas. Plummer, que 
ganhou um oscar, morreu em sua casa em Connecticut com 
sua esposa elaine taylor ao seu lado.

morrE chrISTophEr plummEr

91 anos
Joe KlaMar/ aFP

Mais de 6 mil 
armas foram 
apreendidas no CE

| 2020 |  Polícia o maior 

número de apreensões em 

outubro, quando houve 652 confiscos

Durante os 12 meses do ano 
passado, as forças de seguran-
ça do Ceará apreenderam 6.117 
revólveres, pistolas, espingar-
das, fuzis, rifles e outros tipos 
de armamento. Em média, 
quase 17 armas foram diaria-
mente retiradas de circulação. 
Conforme a Secretaria de Se-
gurança Pública e Defesa Social 
(SSPDS), ações de patrulhamen-
to e abordagem, operações fo-
cadas em alvos específicos e de-
núncias explicam o aumento de 
11,64% em relação a 2019.

O mês com maior registro de 
2020 foi outubro, quando houve 
652 apreensões. O número al-
cançou o quarto maior acumu-
lado mensal da série histórica, 
atrás dos meses de maio (695), 
agosto (687) e janeiro (664), 
todos do ano de 2018. Com as 
ações, o último ano se estabe-
leceu como o quarto com maior 
apreensão de armamentos, 
atrás de 2018, com 7.171; 2019, 
com 6.969; e 2015, com 6.288.

“Com as apreensões e por 
meio de perícia, é possível 
elucidar crimes que tenham 
sido cometidos com essas ar-
mas”, afirma o secretário da 
Segurança, Sandro Caron. É 

divulgaÇÃo/SSPdS

ESQuEmA de comercialização de 
armas foi desarticulado 

Saúde

operação SpooFing

Em conjunto com centros de pesquisa de diver-
sos países, a Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) aderiu ao estudo para testar a efi-
cácia de vacina contra o vírus HIV, que interfere 
na capacidade do organismo de combater infec-
ções. Trata-se do estudo Mosaico, que vai avaliar 
dois imunizantes projetados para fornecer pro-
teção contra diferentes variedades do vírus em 
todo o mundo. “O estudo Mosaico é um estudo 
de fase três de eficácia, que busca responder às 
seguintes perguntas: a vacina nessa população é 
segura? Há algum desconforto ou reação adver-
sa? A vacina é capaz de produzir uma resposta 
imune, efetiva e protetora contra o HIV? E por 
último se essa vacina é, portanto, capaz de pre-
venir infecção na população vacinada?”, explicou 
o professor da Faculdade de Medicina Jorge An-
drade Pinto que será responsável pelos testes.

As decisões do ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizaram 
a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) a acessar as mensagens obtidas na Ope-
ração Spoofing e a obter a íntegra da documen-
tação relacionada ao acordo de leniência firmado 
entre a força-tarefa da Lava Jato e a Odebrecht 
serão analisadas pela Segunda Turma na próxi-
ma terça-feira, dia 9. Os ministros vão decidir se 
mantém ou não a ordem de compartilhamento do 
material. O tema foi pautado pelo presidente da 
Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, a pe-
dido do relator, em um momento de pressão por 
parte integrantes do Ministério Público Federal, 
que cobram a derrubada da autorização. Nos bas-
tidores, há temor de que o conteúdo seja usado no 
julgamento sobre a suspeição do ex-ministro Sér-
gio Moro no caso do triplex do Guarujá (SP), como 
pretendem os advogados do ex-presidente. (AE)

Vacina contra HIV será 
testada no Brasil

2ª Turma discutirá 
decisão que liberou 
mensagens a Lula




megawatts é a potência 
gerada no Ceará que o 
colocou no top 10 dos 
estados brasileiros com 
maior potência instalada de 
matriz solar na geração 
distribuída, que se refere a 
quem gera a própria energia

161,5

foi a queda nas 
exportações de 
calçados brasileiros em 
janeiro, diz abicalçados

22%

mArcElA ToSI
marcelatosi@opovo.com.br

muito importante destacar que 
a arma de fogo é um instru-
mento utilizado para a prática 
do homicídio, do assalto e de 
outros crimes, ou seja, quanto 
mais se tiram da rua as armas 
de fogo, mais se consegue evitar 
as ocorrências, prevenindo no-
vos crimes”, frisa.

Todas as armas recolhi-
das pela Polícia Civil do Estado 
do Ceará (PCCE) e pela Polícia 
Militar do Ceará (PMCE) são 
apresentadas diariamente nas 
delegacias e tornam-se proce-
dimentos instaurados pelas au-
toridades policiais. Em seguida, 
conforme solicitação dos dele-
gados, as armas são encami-
nhadas para o Núcleo de Balís-
tica Forense da Perícia Forense 
do Estado do Ceará (Pefoce), 
onde são submetidas à análi-
se. A avaliação dos armamen-
tos é feita por meio de exames 
de microcomparação balística. 
Quando necessário, existe a 
possibilidade de realização de 
exame residuográfico.

foi o aumento nas 
apreensões de armas 
no Ceará em 2020
ante 2019

11,6%
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Cariri 
| FoRÇa Do INteRIoR | Crato e Icasa se juntam ao Barbalha na Primeira Divisão do 

Estadual e tentam dar novo lugar de destaque à Região no futebol cearense

Esportes

ediÇÃo: André bloc  |  andrebloC@oPovo.CoM.br  |  85 3255 6101
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Jogo Ceará x icasa no estádio 
romeirão em Juazeiro do norte
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 AcimA: barbalha e Ceará no ano passado; à esquerda, torcida do icasa 
no romeirão, em 2007; à direita, decisão da série b 2020

acesso duplo fortalece a região e 
vai além do cenário esportivo

A região que se notabiliza por 
fé, festejos e força do trabalho 
também ganhou espaço no mapa 
de destaque do futebol estadual. 
Entre anos de boas campanhas e 
trajetórias turbulentas ao longo da 
última década, o Cariri retorna à 
elite do Campeonato Cearense em 
2021 com três equipes: Barbalha, 
Crato e Icasa.

Tradicional equipe de Juazeiro 
do Norte — ao lado do arquirrival 
Guarani, o Guaraju —, o Icasa se 
notabilizou como maior expoente 
da Região no esporte. A galeria de 
troféus reserva lugar para três tí-
tulos da Série B Estadual — a últi-
ma conquistada em 2020 — e uma 
Taça Fares Lopes, por exemplo, 
além da polêmica taça de campeão 
cearense de 1992, dividida com ou-
tros três clubes. É o único título da 
elite cearense de um time do Inte-
rior, ainda que decidido na Justiça.

Mas a memória do torcedor e a 
trajetória do Verdão guardam mo-
mentos de glória nacional, como o 
acesso da Terceira Divisão e a boa 
campanha na Série B, que quase le-
vou a uma vaga entre as 20 melho-
res equipes do país — e hoje rende 
imbróglio milionário na Justiça 
contra a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), já vencida pelo 
Icasa em duas instâncias.

A forte rivalidade local dá lugar 
ao apoio aos coirmãos em prol do 
fortalecimento do futebol do Cariri. 
Com a história escrita em três títu-
los no Estado e uma participação 
na Copa do Brasil, o jovem Barba-
lha brigará mais uma vez para se 
manter na elite, enquanto o Crato 
retorna à prateleira principal.

“O futebol do Cariri sempre foi 
forte e apaixonante, além de palco 
de grandes jogos e clássicos regio-
nais. O retorno do Icasa e do Crato 
à Série A foi importante para forta-
lecer ainda mais a região. Acredito 
que o Campeonato Cearense ficará 
ainda mais competitivo e demo-
crático com a participação dos 
três clubes”, analisou o presidente 
da Federação Cearense de Futebol 
(FCF), Mauro Carmélio.

O Crato disputou a principal 
divisão do Campeonato Cearense 
pela última vez em 2014, enquan-
to o Icasa saiu de cena em 2016. O 
Barbalha marca presença na elite 
desde 2019. Fortalecido e unido, 
o futebol do Cariri quer (re)viver 
tempos de glória e fincar lugar en-
tre as melhores equipes do Ceará. 
A presença em bom número de 
torcedores do Ceará e Fortaleza 
nas arquibancadas do estádio Ro-
meirão era cena comum ao longo 
da última década, sobretudo em 
jogos decisivos do Campeonato 
Cearense. Em 2021, a cena dificil-
mente se repetirá em meio à pan-
demia de Covid-19, apesar do início 
da vacinação no Estado. Mesmo 
assim, o Cariri prevê ganho eco-
nômico com o futebol fortalecido e 
representado na elite local.

Afonso ribeiro
afonso.ribeiro@opovo.com.br
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time representam o 
Cariri na primeira fase 
da série a do Cearense

3 Na primeira fase da competi-
ção, Barbalha, Crato e Icasa due-
larão com Atlético-CE, Caucaia, 
Ferroviário, Guarany de Sobral 
e Pacajus. A passagem das dele-
gações por hotéis, restaurantes 
e estádios, sob os protocolos de 
saúde, movimentam a cadeia 
produtiva nas cidades, inclusive 
com a geração de emprego em 
diferentes áreas.

“Infelizmente, nós estamos nes-
se desafio que é enfrentar a pande-
mia, mas, mesmo assim, (a cidade) 
não pode parar. O nosso município 
vai ter um ganho com a vinda des-
ses clubes, principalmente, (por-
que) se passarem para a segunda 
fase, vão jogar contra o Ceará e o 
Fortaleza. A nossa estrutura ho-
teleira está dentro das normas 
dos protocolos de (segurança da) 
pandemia, tem grandes hotéis 
para receber esses clubes. In-
clusive, acredito que eles já vão 
começar a entrar em contato. 
Isso vai gerar emprego e renda e 
trazer uma movimentação para 
o nosso município”, analisou o 

Futebol 
Clube:  

econômica, o Cariri resgata a au-
toestima na área esportiva com a 
participação do trio da região no 
Campeonato Cearense. Diante das 
dificuldades, sobretudo financei-
ras, o primeiro objetivo dos clubes 
é evitar a queda para a Segunda 
Divisão, mas sem deixar de sonhar 
com um passo além entre as prin-
cipais equipes do Estado.

“É um orgulho muito grande 
para o Cariri, imenso, ver os nos-
sos times representando (a re-
gião), em uma crescente. Antes, 
tinha o time do Barbalha e hoje são 
três: Barbalha, Crato e Icasa. Sem 
dúvida, o torcedor vê com bons 
olhos. É torcer para que a gente 
possa chegar em uma final repre-
sentando a Região”, disse o secre-
tário de Turismo do Crato.

secretário de Turismo do Crato, 
Raphael Branco.

A ausência de caravanas das 
torcidas é lamentada pelo poder 
público da região. Além do trajeto 
dos clubes — hotel, restaurante 
e estádio —, o grande número de 
turistas esportivos também visita-
vam pontos turísticos, tanto os de 
aspecto religioso quanto as bele-
zas naturais, das cidades do Cariri. 
Mas as subidas ao Horto e o banho 
nas cascatas do Crato, por exem-
plo, devem ficar para 2022.

“(A pandemia está) Atrapa-
lhando, sem dúvida, mas com a 
expectativa deste ano ser melhor 
com a vinda dessa vacina e a volta 
à normalidade, sempre respeitan-
do o decreto do Governo do Esta-
do e do município, para fazer com 
segurança. Vamos torcer para que 
isso passe o mais rápido possível 
para também trazer os torcedores 
da Capital, seguindo seus times, e 
apresentar as belezas naturais 
que nós temos aqui, tanto no tu-
rismo religioso quanto ecológico”, 
ponderou Branco.

Para além da parte turística e 



www.opovo.com.br

Sábado
Fortaleza - CearÁ - 6 de Fevereiro de 2021 5RepoRtagem

“A fé nos conduz à vitória”, diz 
trecho do hino do Icasa. Falar em 
espiritualidade em Juazeiro do 
Norte, terra de Padre Cícero, soa 
redundante. Mas o Verdão do Cari-
ri precisou de resiliência, esperan-
ça e trabalho para superar a crise 
e enfrentar frustrações para re-
tornar à elite do futebol cearense.

De 2013 a 2019, o time verde e 
branco foi do portal rumo ao ápice 
a decepções encadeadas. Foram-
se as conquistas, entraram os fra-
cassos. Contudo, o calvário parece 
enfim ter se encerrado.

Em uma temporada atípica 
devido à pandemia de Covid-19, o 
Icasa conseguiu garantir o retor-
no à Série A do Campeonato Cea-
rense. “Aliviou a nossa dor e a dor 
do torcedor. E está começando a 
se desenhar uma nova era: uma 
era de sucesso. De 2013 para cá, 
foi só fracasso”, admite Zacarias 
Silva, atual presidente do Conse-
lho Deliberativo e mandatário do 
clube em tempos vitoriosos na 
década passada.

Vice-campeão da Terceira Divi-
são do Campeonato Brasileiro em 
2012, o Verdão brigou pelo acesso 
à elite do futebol nacional em 2013 
até a última rodada, mas terminou 

batendo na trave. Erro da CBF pos-
sibilitou a escalação irregular de 
jogador do Figueirense-SC, que 
subiu, mas deveria ter perdido 
pontos por conta da questão. O im-
bróglio foi parar na Justiça e deve 
render indenização milionária ao 
time de Juazeiro do Norte.

Em 2014, a equipe acabou re-
baixada novamente para a Série 
C nacional. No ano seguinte, nova 
queda, agora à Quarta Divisão. 

A partir de 2016 vieram os pio-
res anos do clube. De cara, rebai-
xamento no Estadual e lanterna 
na Série D, ficando desde então 
ausente do calendário nacional. 

“Em 2017 e 2018, o que nós vi-
mos? Energia cortada, pessoal 
passando fome, torcida levando 
pão e carne para a sede porque não 
tinha, faltava arroz, café, ameaça 
de despejo do hotel... Uma série 
de coisas. A coisa mudou em 2019. 
Depois que nós assumimos, não ti-
vemos mais corte de energia, não 
tivemos mais problema com hotel, 
nem com alimentação. Tudo re-
solvido na ordem administrativa”, 
ponderou o presidente do clube 
Francisco Leite Bezerra, o França.

A atual temporada, então, 
passou a ser encarada como a 

oportunidade de escrever um 
novo capítulo na história do clu-
be. O experiente diretor de fute-
bol Kleber Lavor foi contratado. 
Washington Luiz conduziu o gru-
po à conquista do título.

“Isso é uma contribuição do 
destino para o nosso trabalho, 
realizado com transparência. 
Quando você está na baixa no fu-
tebol, não consegue ser campeão, 
ter um bom elenco. Nós enfren-
tamos coisas ali no Praxedão (CT 
do Icasa) de pessoas dizendo pa-
lavrões, ameaças... Até tiro deram 
no Praxedão. Mas nós não perde-
mos a guarda. Até contra a vonta-
de da minha família, mas eu disse 
que nós iríamos conseguir levan-
tar esse clube. E o maior desafio 
era encontrar pessoas com quem 
se aliar para nos dar coragem”, 
pontuou França.

O retorno à elite do Estadual 
possibilita a presença futura 
em competições como Copa do 
Brasil, Série D nacional e Copa 
do Nordeste, a depender do de-
sempenho em campo. Assim, o 
Verdão projeta passos largos em 
curto espaço de tempo.

“Temos a Taça Fares Lopes. 
Se nós ganharmos, vamos para a 

Copa do Brasil. Vamos para a Série 
A do Cearense e se ficarmos entre 
os quatro, estaremos na Série D. 
Aí, é a oportunidade de ir para a 
C”, projeta o mandatário do clube.

Com o bom andamento do pro-
jeto esportivo, o Icasa tenta lidar 
com as questões financeiras para 
recuperar a estabilidade. A dis-
puta do Campeonato Cearense ga-
rante cota da TV pelos direitos de 
transmissão, e a longa batalha mi-
lionária na Justiça Comum com a 
CBF ainda deve ter novos capítulos.

Presença fiel no estádio Ro-
meirão — hoje em reformas 
para virar mais uma arena —, 
a torcida do Icasa não acompa-
nhou de perto a trajetória ven-
cedora na Série B do Cearense e, 
a princípio, não poderá marcar 
presença nas arquibancadas na 
volta à Primeira Divisão em razão 
da pandemia, o que gera novo 
prejuízo para o caixa do clube.

Apesar das dificuldades, a dire-
ção alviverde aposta na experiên-
cia e na união por dias melhores. 
França Bezerra, Zacarias Silva e 
Kleber Lavor seguem à frente das 
principais decisões, e Washington 
Luiz foi mantido à frente do co-
mando da equipe. 

“Nós estamos fazendo um 
trabalho com muita responsa-
bilidade, muito compromisso. O 
França começou esse trabalho 
como presidente no ano passa-
do. Iniciamos uma forma de res-
gatar a credibilidade do Icasa. 
Contratamos vários jogadores e 
pagamos todos. (...) E é um pro-
jeto a médio prazo, não é a curto 
prazo. É para chegarmos onde 
nós estávamos (Série B). Não é 
fácil”, completa Zacarias.

Na nova temporada, o Icasa 
tem no calendário a Taça Fares 
Lopes, já nas semifinais, e o Cam-
peonato Cearense. O foco é fazer 
boa campanha para iniciar a re-
tomada do calendário anual. E, 
assim, se reafirmar na elite.

“A Primeira Divisão é o lugar 
de onde jamais o Icasa deveria ter 
saído”, pontua Kleber Lavor.

| aSCeNSÃo aLVIVeRDe | De volta à elite do Cearense, Verdão do Cariri quer dar sequência à 

recuperação administrativa e esportiva com nova era vitoriosa

Icasa renasce da crise, e sonha 
com retomada de conquistas

o poVo maIS
mais.opovo.Com.br

versão completa do especial 
conta com mais declarações, 
ampliação da situação de 
futuro do Icasa e infográficos 
interativos
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Oposição está apenas 
observando o jogo, diz 
especialista 

Cenário

Até a eleição de 2022, contudo, muita água deve 
rolar sob a ponte. De acordo com a cientista polí-
tica Paula Vieira, esses movimentos de legendas 
no tabuleiro político de olho na disputa são ainda 
preparatórios “para ver qual a melhor jogada dois 
passos à frente”. 

A pesquisadora do Laboratório de Estudos em 
Política, Eleições e Mídia da UFC (Lepem-UFC) 
avalia que mesmo as investidas do centrão têm 
interesses mais imediatos e certos – nem sem-
pre republicanos. “O que parlamentares ligados à 
estratégia do centrão estão em busca é de ganhos 
políticos, seja para sua base social, seja para sua 
base eleitoral”, responde.

O apoio de PP, PSD e outras legendas a Bolso-
naro até 2022, portanto, é incerto. Seu sucesso 
depende da capacidade do Planalto de alimentar 
permanentemente os apetites do bloco de siglas 
cuja maior característica é o fisiologismo. 

Até aqui, a estratégia do Governo vem dando 
certo. Antes cotados para uma frente antibolsona-
rista, PSDB e DEM saíram profundamente divididos 
da eleição para o comando do Congresso. 

No ninho tucano, o deputado federal Aécio Ne-
ves capitaneou a traição a Baleia Rossi (MDB-SP), 
candidato apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
e João Doria (PSDB). No DEM, coube ao próprio 
presidente ACM Neto a missão de afastar os de-
mocratas de Rossi, rifando Maia e o emedebista. 

O cientista político Emanuel Freitas avalia que 
esses são movimentos iniciais, restritos aos prin-
cipais polos da disputa. “Há atores que não estão 
se movimentando e há atores que estão se movi-
mentando. Nesse sentido, esse xadrez está sendo 
ainda pouco jogado. Quem está se movimentando 
de fato é o presidente Jair Bolsonaro”, diz.

Para ele, o presidente é quem “deveria ser o 
menos preocupado em fazer movimentos porque 
o trono centrifuga as forças políticas”. Enquanto 
isso, ele aponta, “a oposição está apenas a obser-
var o jogo”. (Henrique Araújo)

Dois dias depois de o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) afirmar que tem en-
contro com a oposição em 2022, 
o ex-presidente Lula indicou 
que o ex-prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad (PT) deve ser 
o nome da legenda na corrida 
eleitoral do ano que vem.

Segundo colocado em 2018, 
Haddad confirmou a informa-
ção em entrevista a jornais 
ontem. À CNN Brasil, o ex-pre-
sidenciável disse que Lula lhe 
pediu que viajasse e colocasse 
o “bloco na rua”, de modo a dis-
cutir pautas urgentes no Brasil 
hoje, como a vacinação e a re-
cuperação econômica. 

Haddad declarou ainda que, 
caso não esteja impedido de 
concorrer, Lula pode reavaliar 
o cenário. O petista, condenado 
em ações na Lava Jato, aguarda 
julgamento no Supremo de pe-
dido de suspeição do então juiz 
Sergio Moro. 

O movimento do PT é mais 
um de uma série de gestos re-
centes de partidos ou atores 
cuja atuação será decisiva para 
o arranjo das eleições de 2022. 
O primeiro deles foi a eleição de 
aliados de Bolsonaro para o co-
mando da Câmara e do Senado, 

presididos agora por Arthur 
Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), respectivamente. 

Próximos do presidente, o 
progressista e o democrata 
prometeram facilitar a apro-
vação de uma agenda de in-
teresse do chefe do Executivo 
que contemple itens como re-
laxamento do controle de ar-
mas e reforma tributária. 

A chegada de Lira e Pache-
co selou de vez o casamento 
do presidente com legendas do 
Centrão e com o DEM de ACM 
Neto, que tem pretensões de 
pleitear o governo do estado da 
Bahia, mas que também vendo 
sendo cotado até como vice de 
Bolsonaro em 2022. Nessa sex-
ta-feira, 5, no entanto, o de-
mista negou qualquer hipótese 
de integrar chapa de Bolsonaro. 

Derrotado nessa disputa, 
o agora ex-presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
planeja organizar um polo de 
oposição a Bolsonaro na cen-
tro-direita, de preferência fora 
do DEM, agora atraído para 
a órbita do Planalto. O anún-
cio da saída de Maia da sigla é 
aguardado para o início da se-
mana que vem. 

Os passos de Maia são 
acompanhados de perto por 
políticos como João Doria 
(PSDB), governador de São 
Paulo, e Ciro Gomes (PDT), 
ambos interessados numa 
potencial composição com o 

| ElEiçõEs | Forças em disputa começam a se mexer na tentativa de 

pavimentar o caminho para a disputa presidencial

Movimentos partidários antecipam 
articulações para disputa eleitoral de 2022

joel saGet / aFP

FernanDo Haddad foi 
alçado por lula como 

candidato do Pt em 2022

Henrique araúJo 
henriquearaujo@opovo.com.br

deputado com vistas à corrida 
presidencial que se avizinha. 

Professor de Ciência Polí-
tica da Faculdade Mackenzie, 
em São Paulo, Rodrigo Prando 
considera que “a vitória de Bol-
sonaro na Câmara fez com que 
as peças no tabuleiro político se 
destacassem”. 

“São passos e desdobra-
mentos naturais em relação ao 
resultado das eleições no Con-
gresso”, acrescenta, apontando 
em seguida que “a tratativa de 
Lula com Haddad já é uma res-
posta na tentativa de posicio-
nar essas peças”. 

Para ele, “se Bolsonaro já 
começa a pensar em 2022, 
obviamente que o PT, Lula e 

Haddad estariam também se 
posicionando” a fim de evi-
tar que o presidente construa 
uma dianteira em relação a 
seus adversários. 

Ainda segundo Prando, as 
duas forças que duelaram em 
2018 no segundo turno tentam 
pavimentar caminhos desde 
já para se fortalecer rumo à 
disputa. Sobretudo Bolsonaro, 
que saiu derrotado das eleições 
municipais de 2020 e vinha per-
dendo protagonismo para João 
Doria. “Isso fez com que o Go-
verno, em uma ou duas sema-
nas, tivesse que mobilizar re-
cursos e reagir de acordo com 
aquilo que não fez durante o 
ano inteiro”, complementa.

06ORGED0221 (60.82cm X 21cm)
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O presidente do PT de For-
taleza, o vereador Guilherme 
Sampaio, mantém postura de 
destacar como definição o que 
foi votado na instância municipal 
da legenda: a bancada petista na 
Câmara Municipal de Fortale-
za (CMFor) fará oposição a José 
Sarto (PDT). 

A executiva estadual acatou 
em 30 de dezembro de 2020 re-
curso que pleiteou a anulação da 
decisão do PT da Capital, com o 
objetivo de que essas conversas 
fossem reabertas.

Em nota enviada ao O POVO, 
Sampaio afirma não ter sido noti-
ficado oficialmente do recurso, en-
tendido por ele e pelos que simpa-
tizam pela tese de um PT opositor 
como uma intervenção indevida.

“O Diretório Municipal deli-
berou para que o partido exer-
cesse uma oposição de esquerda 
na Câmara, em sintonia com seu 
posicionamento na campanha, e 
não se furtasse ao diálogo com a 
administração e com o PDT, em 
pautas de interesse da cidade e 
no enfrentamento ao bolsona-
rismo. Durante o recesso, não 
houve nenhuma notificação de 
instância superior que alterasse 
os efeitos dessa decisão”, anotou 
o parlamentar.

A bancada do PT é formada 
por vereadores reconduzidos 
para mais quatro anos: além de 
Sampaio, Ronivaldo Maia e Laris-
sa Gaspar.

Há uma interrogação sobre 
como seria a mudança na atuação 
deles no caso de uma definição 
interna que os pusesse na base do 
PDT, porque isso significaria uma 
inversão na atuação desses três 
nos anos anteriores, marcados 
por críticas à gestão de Roberto 
Cláudio (PDT).

Deputado estadual ligado ao 
pensamento de Camilo Santana, 
que prega proximidade entre PT 
e PDT, Acrísio Sena (PT) foi à Câ-
mara Municipal na última terça-
feira, 2, se mobilizar para que a 
adesão possa ocorrer. 

“Vim para ajudar nesse en-
tendimento. A gente tem que ter 
a compreensão de que não pode-
mos nos somar a essa oposição 
de direita, bolsonarista, no Par-
lamento. Temos que ver que esse 
grupo majoritário, que indicou o 
Márcio Martins (Pros) como líder, 
não representa as ideias do Par-
tido dos Trabalhadores”, ele afir-
mou ao O POVO.

De fato, Márcio Martins tem 
perfil divergente do do PT. É liga-
do a Capitão Wagner (Pros). Mas a 
oposição defendida por Guilher-
me Sampaio é à esquerda, tendo 
como aliado o Psol, por exemplo, 
representado pelos vereadores 
Gabriel Aguiar e Adriana do Nos-
sa Cara.

| Base ou oposição | Mesmo com 

o início dos trabalhos legislativos, partido ainda não sentou novamente para definir posição em relação 
ao governo do PDT em Fortaleza

Guilherme diz não ter sido 

notificado de anulação e reafirma 
PT como oposição a Sarto

carlos Holanda
carlosholanda@opovo.com.br

As críticas movidas pelo pe-
tismo a Roberto Cláudio foram 
mais centradas num alegado 
caráter elitista da gestão, com 
olhar privilegiado para as áreas 
nobres da Cidade. Enquanto que 
os parlamentares do Pros, à di-
reita, levantaram temas como 
o da segurança pública e pautas 
comportamentais, além da defe-
sa da revogação do pagamento do 
alvará anual. 

Sobre o movimento de Acrísio 
Sena, Guilherme Sampaio avaliou 
que o correligionário tem direito 
de expressar opiniões por meio da 
imprensa. “Movimentos indivi-
duais são legítimos”, ele afirmou, 
sem deixar de ponderar que, às 
vezes, mais atrapalham do que 
ajudam a construir decisões.

“O deputado Acrísio tem todo 
o direto de expressar suas posi-
ções na imprensa, mas ele não 
foi designado pela Direção Mu-
nicipal a fazer qualquer articu-
lação com a bancada no que diz 
respeito ao seu posicionamento 
em relação ao governo Sarto. A 
posição de Acrísio não é um fato 
novo, visto que já defendia a ade-
são à gestão de Roberto Cláudio”, 
escreveu o vereador.

Procurado, Sena afirmou que 
ainda não houve definição sobre 
como o partido se situará no ple-
nário da Câmara Municipal. Vi-
ce-presidente do PT de Fortaleza 
e ligada a José Airton e Acrísio, 
Liliane Araújo também também 
disse não haver data para reunião.

thais Mesquita

acrÍsIo chegou a ir à CMFor 
articular apoio do Pt ao Pdt

Érika FonseCa/CMFor

GUIlHErmE tem defendido que Pt 
seja oposição a sarto

06ORGED0221 (60.82cm X 21cm)
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ESCONDIDO atrás da fiação, o 
palacete Carvalho Mota

RESTAURANTE FECHADO 
E ÔNIBUS LOTADO

A 
lotação dos ônibus é o argumento preferido dos críticos 
das medidas de isolamento social. O que justifica fechar 
comércio mais cedo, impedir restaurante de funcionar 
até mais tarde enquanto as pessoas estão abarrotadas 

nos coletivos? A comparação tem lógica, mas esbarra em um 
problema: é mais fácil as pessoas deixarem de ir a shoppings e 
pararem de frequentar restaurantes do que deixarem de andar 
de ônibus. O paralelo não cabe. Transporte coletivo é serviço es-
sencial. Falo inclusive uma pergunta: quantos restaurantes de 
maior porte conseguiriam funcionar se os trabalhadores não 
dispusessem de ônibus? 

Isso não significa que está certo os ônibus estarem lotados. Está 
erradíssimo. É um completo absurdo, a propósito. Justamente 
porque as pessoas muitas vezes não podem escolher estar lá ou 
não. Se o restaurante estiver cheio, a pessoa pode não entrar. 
Com o ônibus, quem precisa se deslocar nem sempre pode fazer 
a mesma opção. (Que fique claro: o fato de o consumidor poder 
escolher não ir não dá direito de o restaurante estar lotado.)

Tem um absurdo maior ainda: transporte coletivo é serviço 
público. As empresas são privadas, mas concessionárias de 
serviço municipal. É desmoralizante, de fato, para o poder 
público que tenta restringir atividades ter um serviço seu 
abarrotado de gente.

Ônibus não deve estar lotado, mas ele estar cheio não é 
argumento para estabelecimento abrir. Aliás, quem critica a 
lotação dos coletivos muitas vezes não quer mudar isso. Quer 
usar como pretexto para liberar tudo de forma generalizada. 
É mais um motivo para se dar solução para o problema. Vira 
munição para os críticos que tentam desqualificar todas as 
medidas de isolamento.

Importante, por isso, o anúncio do prefeito José Sarto (PDT) de 
que haverá frota de 200 ônibus extras em horário de pico. A 
medida já deveria ter vindo há muito tempo. Antes tarde.

Há um agravante no fato de que a frota foi reduzida no 
início da quarentena, em março do ano passado, mas 
seguiu abaixo do número normal por razão de economia 
das empresas, que reclamam de prejuízo e desde o 
ano passado reivindicam aumento das tarifas. É outra 
complicação nesse debate.

APOIO AOS ESTABELECIMENTOS

Governador Camilo Santana (PT) promete para semana que 
vem medidas de apoio a restaurantes que sofrem restrições. 
A iniciativa é justa e faz-se necessário um apoio vigoroso. O 
setor tem sofrido muitas restrições. E se insurge contra elas. 
A perspectiva de apoio do governo coloca o debate em seu 
legítimo lugar. Há de se discutir como atravessar o momento 
de crise aguda — que é de saúde pública e repercute na 
economia, e não o inverso. Não é o caso de fingir que a 
crise não existe e tentar seguir com a normalidade, como 
pretendem alguns empresários. Fingir que o problema não 
existe não o faz desaparecer. Os segmentos mais afetados, 
e que empregam muita gente, merecem ter suporte, sim. 
Esse debate cabe, não a revolta contra as medidas que as 
autoridades médicas reivindicam.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

THAIS MESQUITA

O PALACETE E A INICIATIVA PRIVADA

Como O POVO mostrou ontem, foi aprovada cogestão entre 
setor público e privado para o Palacete Carvalho Mota, no 
coração do Centro de Fortaleza. O belíssimo e abandonado 
prédio sediou o antigo Museu das Secas. Deteriora-se aos 
poucos aos olhos da multidão que passa frenética diante 
dele todos os dias.

A entrega de um patrimônio histórico à gestão privada é assunto 
delicado. Precisa ser bem explicada, bem acompanhada. Mas há 
de se reconhecer que a situação sob gestão pública tem sido de 
abandono. É assim desde 2003, quando o museu foi fechado.

A decisão de cogestão ocorre com o governo Jair Bolsonaro. O 
abandono definitivo começou no governo do então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Que se encontrem meios para preservar 
o espaço, para dar acesso público a ele e para devolver-lhe a vida.

| COVID-19 | PGR afi rma 
ao STF que tem sido ‘zeloso' na apuração da postura do 
presidente na pandemia

Aras afi rma já ter aberto 9 
apurações sobre conduta 
de Bolsonaro

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, informou 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que tem sido “zeloso” na 
apuração da conduta do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) no enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus. 
Segundo Aras, a Procuradoria-
Geral da República (PGR) abriu 
nove procedimentos prelimi-
nares que miram a atuação do 
chefe do Executivo federal du-
rante a pandemia.

Considerado um aliado por 
integrantes do governo, o che-
fe do Ministério Público Federal 
(MPF) vem sofrendo pressão, 
tanto interna quanto externa, 
para investigar mais a fundo a 
responsabilidade das autorida-
des do governo federal durante 
a pandemia, que já levou à mor-
te mais de 220 mil brasileiros.

“Este órgão ministerial tem 
sido e continua sendo zeloso na 
apuração de supostos ilícitos 
atribuídos ao Chefe do Poder 
Executivo federal, noticiados 
por meio de petições que co-
tidianamente dão entrada no 
sistema da Procuradoria-Geral 
da República”, escreveu Aras ao 
STF. De acordo com o procura-
dor, vários delas apontam “fa-
tos manifestamente atípicos”, 
ou seja, não descrevem crimes.

Aras também destacou que 
“mais recentemente” foi aber-
to um procedimento prelimi-
nar para apurar a atuação de 
Bolsonaro e do ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, no 
enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus no Ama-
zonas e no Pará. Esse último 
caso diz respeito a um pedi-
do de deputados federais do 
PCdoB. Para os parlamentares, 
Pazuello deve ser responsabi-
lizado “em razão de inércia” e 
Bolsonaro, “por postura isen-
tiva e descompromissada em 
relação às políticas de combate 

ao novo coronavírus no âmbito 
do Sistema Único de Saúde”.

A nova manifestação de Aras 
foi enviada ao STF no âmbito de 
uma petição apresentada pelo 
advogado Fábio de Oliveira Ri-
beiro. Ribeiro acusa Bolsonaro 
da prática do crime de genocídio.

Ao acionar o STF, o advogado 
acusou a PGR de não buscar 
a responsabilização do chefe 
do Executivo federal - e pe-
diu que o tribunal decretasse 
a prisão preventiva do pre-
sidente da República. O caso 
está sob relatoria do ministro 
Marco Aurélio Mello.

“O peticionário não tem legi-
timidade para o oferecimento da 
denúncia, por tratar-se, em tese, 
de crime sujeito a ação penal de 
natureza pública. Nos casos de 
delitos praticados por autorida-
de titular de foro por prerroga-
tiva de função perante esse Su-
premo Tribunal Federal, cabe ao 
Procurador-Geral da República 
o pedido de abertura de inqué-
rito, a indicação das diligências 
investigativas e, eventualmen-
te, o oferecimento da denúncia”, 

“Este órgão 

ministerial tem sido 

e continua sendo 

zeloso na apuração 

de supostos ilícitos 

atribuídos ao Chefe 

do Poder Executivo 

federal”

Augusto Aras, procurador-
geral da República, em 
manifestação ao STF

O presidente da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Antônio Barra Torres, 
viu na noite de quinta-feira, 4, 
concretizar-se a ameaça do líder 
do governo na Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), de “enquadrar” 
o órgão. Isso porque o Congresso 
aprovou alterações em uma me-
dida provisória para determinar 
que a agência “concederá” o uso 
emergencial de vacinas aprova-
das em outros países, incluindo a 
Rússia e a Argentina.

Na leitura de Barra Torres, 
que estuda ir ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra este 
item, o texto obriga a aprovar as 
vacinas mesmo sem uma análise 
da agência brasileira e lança dú-
vidas sobre a segurança e efi cá-
cia dos produtos que entrarem 
no País por este caminho.

“Se isso prosperar, a Anvisa 
passa a ter papel meramente 
cartorial, deixa de ter seu poder 
de análise. O texto acrescenta 
essa questão que seria automá-
tica (a aprovação), completa-
mente isenta de análise”, disse o 
chefe da Anvisa. 

Barra Torres afi rmou que a 
proposta do Congresso, que se-
gue para a sanção presidencial, 
“destruirá de forma irreparável” a 
credibilidade do País. “Para quem 
estiver de fora do Brasil verá que 
algum motivo houve (para a mu-
dança na MP), por mais que in-
compreensível. Certamente a 
credibilidade do País estará com-
prometida”, declarou.

O artigo atacado por Barra Tor-
res foi inserido na medida provi-
sória ainda na Câmara e chancela-
do pelo Senado. Já há na legislação 
a previsão de que a agência “pode 
conceder” a autorização “excep-
cional e temporária” para a im-
portação de vacinas registradas 
nos Estados Unidos, Europa, Chi-
na, Japão e Reino Unido.

O Congresso ampliou este leque, 
inserindo as agências do Canadá, 
Coreia do Sul, Rússia e Argentina. 
Além disso, mudou a redação para 
determinar que a Anvisa “concede-
rá” esta autorização em até cinco 
dias, mesmo se estas vacinas tive-
rem apenas aval de uso emergen-
cial nesses países.

Na leitura da autoridade 

sanitária brasileira, não há mais 
margem para uma análise técni-
ca e aprovação tornou-se o único 
caminho, caso prospere o texto 
aprovado pelo Congresso.

Relator da MP na Câmara, o de-
putado Geninho Zuliani (DEM-SP) 
nega que a Anvisa esteja sem poder 
para análise de vacinas. “Obvia-
mente que não se trata de um ato 
puramente vinculado por parte da 
Anvisa, que poderá, caso não este-
jam presentes os requisitos legais, 
inclusive aqueles produzidos em 
atos infralegais posteriormente 
editados, negar fundamentalmen-
te o pedido formulado”, afi rmou.

A Anvisa foi “enquadrada” no 
momento em que Bolsonaro e o 
Congresso pressionam pela li-
beração de novas vacinas. Para 
não depender principalmente da 
Coronavac, imunizante associa-
do ao governador paulista, João 
Doria (PSDB), o Ministério da Saú-
de avança na compra da Sputnik 
V e da Covaxin, desenvolvidas, 
respectivamente, na Rússia e na 
Índia. A Anvisa, porém, ainda 
aguarda mais dados sobre a segu-
rança e a efi cácia destes produtos.

| MEDIDA PROVISÓRIA | 

Anvisa ameaça ir ao STF contra 
brecha para acelerar aval de vacina

escreveu Aras, ao defender a rejei-
ção do pedido de Ribeiro.

As apurações preliminares 
instauradas por Aras são uma es-
pécie de “pré-inquérito”, que pode 
levar mais à frente à abertura de 
uma investigação propriamente 
dita - ou ser arquivada. 

“Uma Notícia de Fato, que a 
imprensa chama de ‘apuração 
preliminar', é instaurada em to-
dos os casos em que parlamenta-
res entidades da sociedade civil, 
cidadãos em geral protocolam 
uma representação na PGR im-
putando um suposto fato ilícito a 
uma autoridade com prerroga-
tiva de foro no STF (presidente, 
vice, ministros de Estado, sena-
dores, deputados)”, disse Aras à 
reportagem.

“Para poder analisar preli-
minarmente os fatos narrados 
por quem fez a representação, a 
PGR precisa autuar o documento 
no sistema eletrônico. É praxe e 
acontece todos os dias envolven-
do as mais variadas autoridades. 
A partir da Notícia de Fato, o PGR 
analisa se há elementos para ar-
quivar o caso ou para pedir aber-
tura de inquérito ao Supremo -aí, 
sim, é uma investigação propria-
mente dita”, acrescentou.

Questionado se o procedi-
mento “não daria em nada”, 
Aras ironizou. “Segundo meus 
adversários.”

Três integrantes da PGR ouvi-
dos reservadamente pela repor-
tagem avaliam que Aras adotou 
um procedimento burocrático, 
padrão, que marca a primeira 
fase de uma apuração. Uma fonte 
do governo, no entanto, enxergou 
nas movimentações do procura-
dor uma mudança de postura em 
relação a Bolsonaro. O nome de 
Aras tem sido ventilado nos bas-
tidores como um dos nomes co-
tados para a vaga que será aberta 
em julho no STF com a aposenta-
doria do ministro Marco Aurélio 
Mello. (Agência Estado)



www.opovo.com.br

Sábado
Fortaleza - CearÁ - 6 de Fevereiro de 2021 9ECONOMIA

O Hospital Hipólito Monte, 
que será construído no Eusé-
bio em 2021, prevê a geração de 
1.100 empregos para a região. 
A obra do empreendimento é 
organizada e financiada pelo 
médico Hipólito Monte em par-
ceria público-privada com a 
prefeitura do município da Re-
gião Metropolitana de Fortale-
za. A apresentação do projeto, 
também elaborado pelo médico, 
ocorreu nesta quinta-feira, 4, 
na sede da câmara de Inovação, 
Produção e Empreendedorismo 
do Eusébio. A projeção é para 
227 leitos na unidade hospitalar. 

De acordo com Monte, a obra 
deve ser concluída em outu-
bro de 2021 se o calendário 
do projeto não for impactado 
pela pandemia de Covid-19. 
Conforme explica o secretá-
rio do Desenvolvimento Eco-
nômico de Eusébio, Eilson 
Gurgel, o empreendimento 
irá contribuir para o cres-
cimento e a urbanização do 
município a partir da am-
pliação da gama de serviços 
que podem ser encontra-
dos no Eusébio, como saúde, 
educação e lazer.

Em entrevista ao O POVO, 
Hipólito Monte destacou que a 
unidade de saúde irá eviden-
ciar e destacar para o mundo 
o nível da medicina no Ceará. 
O médico pontua que a insti-
tuição irá oferecer máquinas 
de diagnóstico oncológico que 
apenas poderão ser encontra-
das no empreendimento. Além 
da proposta de diagnóstico e 
tratamento, Monte argumenta 
que o diferencial da unidade 
de saúde será em “não tratar o 

paciente como doente”.
A unidade será construída 

na entrada da Cidade Alpha, 
no Anel Viário. O terreno da 
obra conta com 53 mil m², mas, 
destes, apenas 23 mil m² serão 
utilizados para construção do 
Hospital Hipólito Monte. A ideia 
do projeto é construir em meio 
a uma área arborizada, visan-
do a sensação de relaxamento e 
bem-estar dos pacientes, con-
forme detalhou Hipólito.

O secretário Eilson Gurgel 
destaca que o hospital irá inte-
grar o Distrito de Inovação do 
Eusébio, que já conta com cen-
tro de pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz Ceará) e 
também irá contar, em breve, 
com a expansão do centro de 

produção de imunobiológicos e 
biofarmacêuticos no Ceará.

“O hospital faz uma com-
plementação de tudo que era 
sonhado e pensado para que 
haja essa integração tanto do 
hospital como com a Funda-
ção Oswaldo Cruz”, comen-
ta o secretário. Para Hipólito 
Monte, a parceria também é 
pensada como forma de esti-
mular a produção científica no 
local. “Não é cabível no mundo 
de hoje construir um hospital 
só para tratar de doente. Nós 
precisamos fazer pesquisa”, sa-
lienta o médico.

Além da parceria com a Fio-
cruz, o secretário do municí-
pio salienta que o Eusébio vem 
se preparando para receber 

empreendimentos de saúde 
por meio da Escola Estadual 
de Educação Profissional Eusé-
bio de Queiroz. De acordo com 
o titular da pasta, com a che-
gada do novo hospital, a grade 
da escola irá oferecer formação 
para “produzir profissionais de 
primeira linha para atuação no 
hospital”, conclui Gurgel.

A estrutura do novo hospital 
irá contar com dez salas de ci-
rurgia, com duas para cirurgia 
robótica, sala de recuperação 
e pós anestésico, além de 40 
consultórios médicos. Haverá 
ainda outros dez leitos para 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs), contando com supor-
te de quatro médicos plan-
tonistas, três diaristas e seis 

enfermeiras. As UTIs serão 
equipadas ainda com unida-
des de hemodiálise. A estrutu-
ra contará com um setor para 
exames clínicos de imagens e 
salas focadas na saúde preven-
tiva. A emergência está pro-
gramada para conter oito leitos 
e sete consultórios.

Além da estrutura médica, o 
empreendimento contará com 
jardim com 3,8 mil m², restau-
rante, academia e farmácia 24 
horas. Haverá alas reservadas 
aos funcionários, biblioteca, e 
com a projeção para construção 
de um flat pequeno e uma área 
de 20 mil m² para ampliação a 
ser utilizada conforme a de-
manda. (Colaborou Alan Mag-

no/ Especial para O POVO)

HOspItAl HIpólItO MONtE | Empreendimento 

é fruto de parceria público-privada. Previsão é de que unidade esteja pronta em outubro

Novo hospital particular 
no Eusébio irá gerar 
1.100 empregos
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| FOrtAlEzA | No dia 3 de março ocorrerá o leilão virtual. 

Incremento mínimo é de R$ 50 mil a cada novo lance

Prédio comercial no Centro vai a leilão 
com cota inicial de R$ 10,5 milhões

O leilão de um prédio co-
mercial no Centro de Fortale-
za marca o início de grandes 
movimentações no cenário 
imobiliário local. Localizado 
na rua Barão do Rio Branco, 
905, o imóvel tem valor inicial 
de lance estipulado em R$ 10,5 
milhões. A compra será reali-
zada de forma virtual no dia 3 
de março, às 15 horas, e terá in-
cremento mínimo de R$ 50 mil 
para cada nova proposta.

A responsável por gerenciar 
os lances, bem como credenciar 
os interessados, será a empresa 
especializada Biasi Leilões, que 
frisou já ter autorizado a aber-
tura de lances no lote inicial. 
Para se habilitar como possível 

comprador, é necessário rea-
lizar um contato prévio com 
a empresa, sendo possível se 
habilitar até o início do leilão. A 
página do leilão já recebeu mais 
de 700 visitas desde a abertura 
para consulta.

Localizado nas proximida-
des da Praça José de Alencar 
e da Catedral Metropolitana, 
o espaço era agência do China 
Construction Bank (CCB Bra-
sil), como principal empreen-
dimento comercial, e agora se 
encontra desocupado e conta 
com 5.655,72 m² de área cons-
truída, com uma loja térrea 
com pé direito de 3,5m, meza-
nino, subsolo, cinco andares e 
uma cobertura.

Entre as instalações que 
complementam a infraestru-
tura do prédio estão dois ele-
vadores, escada interna com 
antecâmara com portas corta-
fogo, três copas, 20 sanitários, 
salas de reunião, auditório, sa-
lões e tesouraria, além de um 
sistema de ar-condicionado 
central e split.

Os possíveis compradores 
poderão ainda agendar visita 
ao imóvel para avaliar as con-
dições do local. Para o leiloeiro 
responsável, Eduardo Consen-
tino, a avaliação presencial 
pode aumentar o interesse na 
compra. “Fica mais fácil en-
tender a magnitude do espaço 
e quão bom é o lugar onde ele 

se encontra”, completou. Qual-
quer interessado poderá visi-
tar o local, desde que agende 
previamente o encontro por 
meio do número (11) 4083 2575.

A organizadora do leilão 
detalhou ainda que eventuais 
débitos do edifício até a data 
do leilão serão de responsa-
bilidade do vendedor, o Chi-
na Construction Bank Brasil. 
Com relação às formas de pa-
gamento após o arremate do 
prédio, este poderá ser ser 
feito à vista ou financiado com 
qualquer instituição financei-
ra, mediante pagamento do 
sinal mínimo de 10% do valor 
de venda do lote. (Alan Mag-

no/ Especial para O POVO)

número de visitas à 
página do leilão até 
ontem e a partir de 
abertura para consulta.
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ECONOMIA

CONSTRUÇÃO: NEGÓCIOS E GERAÇÃO DE 10 MIL EMPREGOS

A
economia ainda apresenta um cenário nebuloso para 
2021 em função da pandemia do coronavírus, mas a 
área da construção civil aposta em uma recupera-
ção. O Sinduscon-CE acredita que será possível gerar 
10 mil empregos este ano. Os prognósticos são feitos 
com base nos dados do Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

Em 2020, dos 18,5 mil empregos com carteira assinada gerados 
no Ceará, 5.997 foram registrados na construção civil. Em de-
zembro, o financiamento de 1.317 imóveis no Estado totalizou R$ 
413,8 milhões em operações de crédito imobiliário com recursos 
da poupança, de acordo com dados da Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O resultado 
proporcionou um novo recorde mensal do Ceará, que superou o 
mês de junho de 2014 (R$ 360,9 milhões).

Os cortes na taxa básica (Selic) e, consequentemente, a redução dos ju-
ros imobiliários, na avaliação do presidente do Sinduscon-CE, Patrioli-
no Dias de Sousa, impulsionaram as vendas. “A Selic a 2%, a debandada 
das pessoas da renda fixa (que está pagando taxas negativas), o medo 
da volatilidade da bolsa de valores e também os cinco meses que as 
pessoas ficaram em casa em isolamento social por conta da pandemia: 
tudo isso fez os clientes adquirirem o estoque”, aponta.

A meta é ampliar os negócios esse ano, já que os juros imobiliários 
permanecem baixos.

RÁDIO
O POVO Economia 
da Rádio O POVO 
CBN (FM 95.5), 
a partir das 14 

horas, de segunda 
a sexta.

CONGRESSO 

O Sistema Fecomércio, através do Sesc e Senac, saiu na 
frente e pretende desenvolver treinamento em inteligên-
cia emocional. O tema é extremamente oportuno para o 
momento e deve gerar impacto principalmente diante da 
situação de pandemia.

No período de 24 a 26 deste mês haverá o Congresso Novas 
Tecnologias e Inteligência Emocional em Tempos Adversos 
(online). O presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Mau-
rício Filizola, acredita que o debate trará reflexos positivos 
na maneira de ensinar e, consequentemente, impacto no 
aprendizado dos alunos formados pelo Sesc e dos profis-
sionais preparados pelo Senac. O evento contará com três 
palestras gratuitas abertas ao público.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

 MOVIMENTO  TV

O POVO ECONOMIA
O POVO Economia entrevista esta semana as novas presi-
dentes Ibef, Renata Paula Santiago, e do Ibef-Mulher, Luiza 
Alyne Menezes. Fundado pelo economista Sérgio Melo, o Ibef 
completa  35 anos de atuação no Ceará este mês.

Também será discutida a situação dos restaurantes e dos 
hotéis no Ceará, com o presidente da ABIH-CE, Régis Me-
deiros, e com o presidente do Sindirest, Dorivam Rocha. O 
programa será exibido às 18 horas na TV FDR.

BANCO CENTRAL

PACOTE DE PRIORIDADES
Com tantas questões urgentes a serem discutidas no País, o 
governo elegeu a autonomia do Banco Central entre as suas 
prioridades. A proposta está entre as 19 medidas encami-
nhadas à Câmara dos Deputados, como reforma tributária, 
reforma administrativa e mineração em terras indígenas, 
para discussão a partir de terça-feira.

No Senado, foram 15 propostas destacadas, entre as quais 
consta a PEC Emergencial para a redução de gastos públi-
cos, como, por exemplo, o salário dos servidores.

Apesar dessa lista de discussão, na opinião do deputado Da-
nilo Forte (PSDB-CE), a pauta da Câmara terá somente dois te-
mas a partir da semana que vem: vacina e auxílio emergencial.

O Comitê Nacional de Secre-
tários de Fazenda dos Estados 
e do Distrito Federal (Comse-
faz) se manifestou ontem, 5, 
por meio de nota, para dizer 
que o aumento dos preços dos 
combustíveis não tem qualquer 
relação com a política tributá-
ria dos Estados, mas “são fruto 
da alteração da política de ge-
rência de preços por parte da 
Petrobras, que prevê reajustes 
baseados na paridade do mer-
cado internacional, repassando 
ao preço dos combustíveis toda 
a instabilidade do cenário ex-
terno do setor e dos mercados 
fi nanceiros internacionais”.

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou ontem que entregará 
na próxima semana um projeto 
para que o ICMS estadual seja 
cobrado sobre os combustíveis 
nas refi narias, e não nas bom-
bas, e defendeu a cobrança de 
um valor fi xo do ICMS por litro, 
o que daria mais previsibilidade 
aos consumidores.

Com a pressão recaindo ago-
ra sobre os governos estaduais, 
os secretários de Fazenda afi r-
mam que “não houve ou há al-
teração, por parte dos estados, 
na incidência dos seus impostos 
ou na política e administração 
tributária dos combustíveis”.

Segundo o Comsefaz, com a 
abertura do mercado de dis-
tribuição de combustíveis, os 
preços passaram a ser defi ni-
dos pelos agentes econômicos 

envolvidos. “Assim, cada dis-
tribuidora possui autonomia 
para fi xar seu valor de venda, 
retirando do Estado o poder de 
regular o mercado de venda dos 
combustíveis. Os combustíveis 
derivados de petróleo são insu-
mos essenciais para nossa eco-
nomia e a excessiva fl utuação 
de seus preços compromete a 
atividade produtiva”, diz a nota.

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), criticou on-
tem a intenção do governo fe-
deral de intervir no ICMS - de 
responsabilidade dos estados 
- que incide sobre os combus-
tíveis como forma de atender 
as reivindicações feitas pelos 
caminhoneiros. Segundo Doria, 
“não é cabível que o presiden-
te da República queira vulne-
rabilizar o equilíbrio fi scal dos 
estados brasileiros, transfe-
rindo, sob qualquer aspecto, a 
responsabilidade pela elimi-
nação ou redução do ICMS do 
combustível para os estados”. 
O governador disse ainda que 
o presidente tem mecanismos 
tanto em âmbito federal como 
da estatal Petrobras para es-
tabelecer “o entendimento que 
julgar conveniente” para redu-
zir o preço dos combustíveis, 
sem que haja pena para as uni-
dades federativas.

Segundo o governador, “a 
maior parte do preço do diesel, 
47%, é determinado pela Petro-
bras. O ICMS é responsável por 

uma pequena fatia do preço fi -
nal do produto, no caso de São 
Paulo, 13,3%”. “Em 2020, a Pe-
trobras promoveu 32 reajustes 
de diesel. A Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustível (ANP) revelou que 
o preço médio do diesel subiu 
sete semanas consecutivas nos 
postos de combustível do Bra-
sil”, afi rmou Doria, durante en-
trevista coletiva na sede do go-
verno paulista.

Bolsonaro afi rmou também 
que, no passado, o Brasil passou 
por políticas de interferência e 
tabelamento de preços. Segun-
do ele, isso levou “a algo pior 
que a infl ação - que ninguém 
quer -, ao desabastecimento”.

Os comentários de Bolsonaro 
foram feitos durante coletiva de 
imprensa na manhã da sexta no 
Palácio do Planalto, para tratar 
de ações voltadas ao setor de 
combustíveis. Em sua fala, Bol-
sonaro defendeu repetidamen-
te que o governo não interfere 
nos preços cobrados pela Pe-
trobras. (Agência Estado)

| IMPASSE | O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem 

que entregará projeto para que ICMS estadual seja cobrado sobre os combustíveis nas refi narias

Estados rejeitam mudança 
no ICMS e responsabilizam 
a Petrobras

Proposta de Bolsonaro sobre 
imposto foi feita há 1 ano

Sem envio ao Congresso

A ideia do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, de en-
viar um projeto ao Congresso 
para fi xar o valor do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) sobre 
combustíveis não é novidade. 
Um ano atrás, em 2 de feverei-
ro de 2020, o chefe do Executi-
vo fez a mesma promessa. Ele, 
contudo, nunca chegou a enviar 
uma proposta sobre o assunto, 
como anunciou que faria. 

No ano passado, em sua pá-
gina ofi cial no Twitter, Bolsona-
ro já havia sugerido as mudan-
ças e criticado a dinâmica atual 
de cobrança ao afi rmar que, 
“como regra, os governadores 
não admitem perder receita, 
mesmo que o preço do litro nas 
refi narias caia”. “O que o presi-
dente da República pode fazer, 
para diminuir então o preço do 
diesel/gasolina para o consumi-
dor? Mudar a legislação por Lei 
Complementar de modo que o 
ICMS seja um valor fi xo por litro, 
e não mais pela média dos pos-
tos (além de outras medidas)”, 
escreveu Bolsonaro em feverei-
ro do ano passado em suas re-
des sociais. “O Presidente da Re-
pública encaminhará proposta 

ao Legislativo e lutará pela sua 
aprovação”, acrescentou.

A proposta foi revivida nes-
ta semana pelo governo que 
estuda alternativas de atender 
a demanda de caminhoneiros, 
insatisfeitos com o aumento 
do preço do óleo diesel. Se-
gundo o presidente, estudos 
sobre o assunto estão sendo 
feitos para avaliar a viabilida-
de da proposta.

De acordo com anúncio de 
Bolsonaro de ontem, o valor fi xo 
do ICMS seria determinado pe-
las assembleias legislativas de 
cada Estado. A ideia, contudo, 
enfrenta resistência de gover-
nadores, que têm hoje no ICMS 
uma grande parcela da arreca-
dação estadual.

O tema também não foi de-
batido ainda com os recém
-eleitos presidentes Arthur Lira 
(PP-AL), da Câmara, e Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), do Sena-
do. Apesar das propostas em 
estudo pelo governo, Bolsonaro 
também afi rmou que o Execu-
tivo está aberto para sugestões 
do Congresso sobre alternati-
vas para dar “previsibilidade” 
aos preços dos combustíveis. 
(Agência Estado)

PROTESTOS DOS 
RESTAURANTES

O setor de alimentação fora do lar 
fará hoje um novo protesto, defen-
dendo a ampliação do horário de 
atendimento, que foi restrito até às 
15 horas no sábado e no domingo. Os 
movimentos estão sendo marcados 
para ocorrer às 15h30 (logo após o 
novo horário de fechamento deter-
minado pelo decreto do Governo do 
Estado), na Praça Portugal. Depois os 
participantes pretendem seguir em 
passeata até a Avenida Beira-Mar.

O  presidente do Sindicato de Bares 
Restaurante (Sindirest), Dorivam 
Rocha, afirma que, além do impacto 
do fechamento dos estabelecimen-
tos mais cedo, quem não conseguiu 
pagar as parcelas do IPTU em 2020, 
devido à pandemia, está sendo obri-
gado a pagar integralmente todo o 
débito restante, sem nenhuma re-
negociação ou parcelamento do dé-
bito em atraso.

parte do preço do 
diesel estabelecida 
pela Petrobras

47%
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| INÍCIO DA QUADRA | Um total de 16 cidades do Interior abarcam as 

barragens em situação crítica. Os últimos três anos têm sido de preocupação 

20 açudes estão em volume 
morto ou seco no Ceará

Açudes secos e com 

volume  morto

SItUAçãO CRÍtICA

Confira os açudes que estão em 
situação crítica no Estado:

SECOS

Madeiro (Pereiro) - 0%

Salão (Canindé) - 3,15%

Jatobá (Milhã) - 0%

Mons. Tabosa (Monsenhor 
Tabosa) - 0%

Pirabibu (Quixeramobim) - 0%

Forquilha II (Tauá) - 0%

 

voLUmE morTo

Barragem do Batalhão (Crateús) 

Barra Velha (Independência) 
- 0,01%

Pompeu Sobrinho (Choró) 
- 3,83%

Castro (Itapiuína) - 2%

Riacho da Serra (Alto Santo) 
- 4,03%

-Adauto Bezerra (Pereiro) 
- 2,19%

Joaquim Távora (Jaguaribe) 
- 1,48%

Potiretama (Potiretama) - 0%

São Domingos (Caridade) 
- 2,14%

Sousa (Canindé) - 1,41%

Cipoada (Morada Nova) - 3,95%

Trapiá II (Pedra Branca) - 1,14%

Várzea do Boi (Tauá) - 9,31%

Favelas (Tauá) - 1,27%

Sob uma quadra chuvosa 
com índices abaixo da média, 
o ano de 2021 começa com um 
total de 20 açudes em even-
to extremo no Estado: dos 155 
reservatórios monitorados 
pela Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos (Cogerh), 14 
deles estão em volume morto 
e outros seis estão secos. Mes-
mo sob uma situação melhor 
do que em fevereiro de 2020, a 
condição mostra que o Ceará 
ainda está longe de um volume 
de abastecimento tranquilo.

Um total de 16 cidades do In-
terior têm suas reservas em 
situação crítica. Delas, cer-
ca de 11 açudes não atingem 
sua capacidade máxima desde 
2009 - último ano de grandes 
cheias no Estado, com preci-
pitações acima do esperado. A 
exemplo, Pirabibu, na cidade de 

Quixeramobim, atingiu 79,57% 
(ou 58,88 milhões de m³) de sua 
capacidade no ano da fartura 
hídrica. Mas nunca atingiu a 
máxima de volume (74 milhões 
de m³), segundo dados da Co-
gerh de 2004 até então, e inicia 
2021 totalmente seco.

Os açudes com volume seco 
estão literalmente sem água. 
Já o volume morto é influencia-
do por uma tomada d'água no 
açude: quando não há essa fer-
ramenta na represa, a Cogerh 
toma um açude com menos de 
5% de sua capacidade como 
morto. Já quando há a tomada 
d'água, o referencial varia de 
açude para açude.

A quadra chuvosa no Esta-
do - principal forma de abas-
tecimento desses açudes - já 
começou desde 1º de fevereiro. 
Para Bruno Rebouças, diretor 
de operações da Cogerh, até en-
tão o prognóstico da Fundação 
Cearense de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos (Funceme), de 
chuvas abaixo da média para 
o período - que vai até maio -, 

vem se concretizando somado 
aos reflexos de uma crise hídri-
ca cearense desde 2012.

Segundo Rebouças, os últimos 
três anos têm sido de preocu-
pação para o aporte cearense. 
Os 155 açudes monitorados pela 
Companhia refletem uma ca-
pacidade de 18,6 bilhões de m³ 
de água. Entretanto, o volume 
atual é de 4,58 bilhões de m³, 
correspondendo a 24,6% do vo-
lume atual ocupado. O volume é 
melhor que o ano passado, mas 
segue abaixo da média. As infor-
mações são do monitoramento 
diário da Cogerh de ontem, 5.

Diante da pouca água, tor-
na-se necessário estabelecer 
prioridades para seu uso. Entre 
os prejudicados com os baixos 
índices, estão os grupos que 
utilizam o recurso para irriga-
ção. A prioridade também é não 
deixar ninguém desabastecido. 

O meteorologista Raul Fritz, 
da Funceme, explica que “para 
que os grandes açudes tenham 
mais aporte é necessário que os 
menores que estão no caminho 

maríLia FrEiTas
cotidiano@opovo.com.br

dos maiores estejam trans-
bordando para que a água de-
les siga o seu curso e alcance o 
principal (o maior)”. Segundo 
ele, se o grande reservatório 
depende somente de cursos 
d'água para o seu abastecimen-
to, é necessário que esses cur-
sos estejam com boa vazão (vo-
lume) de escoamento de água, 
sem perdas ou retiradas signi-
ficativas deles, para proporcio-
nar melhor aporte ao reserva-
tório. “Para tudo isso, é preciso 
que venha chovendo com certa 
regularidade para que haja 
adequado escoamento hídrico 
nos rios, para que suas águas 
cheguem aos reservatórios”.

açudes são 
monitorados pela 
Cogerh no Ceará

155
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Escalado pela Academia Ipuense de Letras para colaborar 
no número onze de sua revista, Vicente Alencar ofereceu, 
entre tantos poemas, estes dois. 

Amada: Amo você/pela maravilha/que você é/como mulher/
como mãe/como amiga/como conselheira. 

Não só pela beleza/não só pela inteligência/não só pela 
alegria/do teu sorriso. 

Amo você/pela mulher-gente/que você é/antes de tudo/e para 
sempre. 

Cego: A luz/de tua vida/acomoda sentimentos/e virtudes/em 
um corpo cansado/experiente e forte.

Mesmo sem ver/a luz do Sol/embora sentindo/seus raios e 
seu calor/sobre seu corpo/Mesmo não vendo/este mundo/
sabes abrir caminhos/e nos mostrar realidades/que muitas 
vezes/não enxergamos

ASSIS MACHADO e Suetônio Mota, que 
formaram no Colóquio Montenegro do 
Ibiza (by Evando)

EM BUSCA DE VOZ

Wilson Moura, engenheiro e escritor, ingressando na área 
musical. 

Daí andar atrás de quem possa interpretar suas composições.

RETRATO 

Espaço internetivo.

Ilustrado hoje por Carlos Augusto Moraes e Edilmo Cunha, 
nataliciante de ontem. 

PARA DORMIR

Neurologista Márcio Erick Wanderley passa um ano em São 
Paulo. 

Visando curso de Medicina do Sono, no Albert Einstein, 
porém, virá aqui todo mês. 

| FORTALEZA | A frota 

extra começará a ir para as ruas a partir da próxima terça-

feira. Inicialmente serão 50 veículos

200 novos ônibus 
passarão a circular em 
horário de pico

FCO FONTENELE

SEM DISTANCIAMENTO: aumento da 
frota é uma medida para tentar conter o 

aumento da pandemia

Uma preocupação recorren-
te da população desde a rea-
bertura econômica em Forta-
leza, devido às medidas para 
conter a pandemia de Covid-19, 
é a superlotação no transporte 
público. Nesta sexta-feira, 5, o 
prefeito José Sarto (PDT) anun-
ciou que novos 200 ônibus vão 
passar a circular na Cidade nos 
horários de pico, no início da 
manhã e no fi m da tarde, du-
rante a semana.

A frota extra vai circular por 
60 dias, será acrescida de for-
ma paulatina a partir da pró-
xima terça-feira, 9, e será dis-
tribuída nas linhas com maior 
demanda, conforme estudos da 
Empresa de Transporte Urbano 
de Fortaleza (Etufor).

Dos 200 ônibus a mais, 50 
passarão a circular na terça-
feira. Na sexta-feira, 12, ou-
tros 100 serão incorporados 
à frota e, até o dia 17 de feve-
reiro os 50 restantes também 
começam a operar. A ope-
ração será custeada metade 
pelo Estado e metade pela 
Prefeitura, de acordo com o 
prefeito.

“Essa ação certamente vai 
contribuir para diminuir a cir-
culação do vírus da Covid-19. 
Lembrando mais uma vez: ape-
sar da vacina, ainda estamos 
em pandemia e é preciso obe-
decer o protocolo das autorida-
des sanitárias”, afi rma o gestor 
municipal.

Atualmente, de acordo com 
a Etufor, cerca de 540 mil pas-
sageiros se deslocam por dia 
usando ônibus na Capital. 

O POVO falou com algumas 
pessoas para saber das difi -
culdades no uso transporte 
público durante a pandemia. A 
vendedora ambulante, Adria, 
de 24 anos, utiliza diariamen-
te o transporte coletivo. Ela 
mora no Planalto Ayrton Sena 
e faz o percurso de ônibus até 
o terminal do Papicu todos os 
dias. “Só em ver o terminal lo-
tado aqui a gente vê que não 
tá certo. Fechar bares, restau-
rantes, tudo bem, vai diminuir 
(o risco de contágio), mas se o 
governador chegar aqui ele vai 
ver onde é que tá a verdadeira 

lotação.” A vendedora relatou 
que os ônibus têm demorado 
cerca de uma hora e meia para 
chegar na parada no horário 
das 6horas da manhã, quando 
ela sai de casa. E quando che-
ga, já vem lotado.

Quando questionada sobre 
como ela se protege no trans-
porte coletivo ela disse que 
“Só Deus, mascara e álcool em 
gel direto. Quando eu entro no 
ônibus eu sento e boto a mão 
na cadeira do meu lado pra 
ninguém sentar, as pessoas 
reclamam mas eu falo que não 
pode. O certo seria isso mes-
mo, uma cadeira ocupada e 
outra não”. Para a vendedora, 
apenas a ampliação da fro-
ta, não vai conseguir manter 
o distanciamento. “A fi la fi ca 
lotada nesse horário (17h) 
e o pessoal se aglomera na 
fi la, tem o empurra-empurra 
quando chega o ônibus” 

As amigas Marília e Vitória  
utilizam o transporte público 
diariamente, no horário de pico. 
Marília, moradora do Vicente 

Pinzon, trabalha como caixa na 
Washington Soares e Vitória, 
moradora do Papicu, está de-
sempregada. “Para tentar man-
ter a nossa segurança a gente 
acaba atrasando pra esperar os 
ônibus fi carem mais vagos. E os 
ônibus estão demorando mui-
to! Eu espero que melhore com 
o aumento da frota porque do 
jeito que tá não tem condição”, 
desabafa Marília.

Já Vitória diz não ver sen-
tido em querer que os lugares 
fecham 20horas sendo que a 
aglomeração maior, segundo 
ela, está dentro dos ônibus. 
Desde a última quarta-feira, 3, 
o governador Camilo Santana 
(PT) determinou o fechamen-
to de shoppings, bares e res-
taurantes às 20horas. “A gente 
deixa de trabalhar para evitar 
correr o risco, mas a situação 
tá desse jeito aqui (apontando 
em volta). É só máscara, álcool 
em gel e fé, porque o distan-
ciamento não tem como fazer”, 
concluiu Vitória. (Gabriela 
Custódio e Alice Sousa)

Lotação dos veículos e longo 
percurso são problema

Horário de pico. Sem isolamento 

Segundo a infectologista 
Lígia Kerr, o problema dos 
transportes coletivos, em 
especial em Fortaleza, é a 
lotação dos veículos, prin-
cipalmente nos horários de 
pico, pela manhã e no final 
da tarde. A distância que as 
pessoas precisam ficar, por 
causa disto, foge da distância 
de segurança, mesmo usan-
do máscaras. Isto ocorre 
também durante a entrada 
das pessoas nos veículos. 

“O outro problema é que 
esses ônibus fazem longos 
percursos, e além de estar 

perto da outra pessoa, isto 
ocorre por um longo período. 
Então você soma dois riscos”, 
explica, Lígia Kerr. 

A infectologista também 
atenta para outro fator de 
risco para quem utiliza esse 
transporte diariamente: o 
período chuvoso. Com o frio 
e a chuva, o ambiente fica 
fechado, aumentando ainda 
mais os riscos de contamina-
ção. “A solução seria aumen-
tar bastante o número de 
veículos nos horários de pico, 
principalmente”, concluiu.

Leia mais na 13

RONDA DOS NATAIS 

Hoje, 6 de fevereiro: Antônio Barroso, 
dentista que seguiu o pai, que foi reitor 
.... Roberto Sérgio Ferreira, um dos 
partícipes do Colóquio da Engenharia 
.... Amanhã, domingo: Helena 
Campos, viúva de meu pai, Luís .... 
Inês Cals, que foi primeira-dama de 
Fortaleza .... Lia Jereissati, uma das 
três irmãs de Tasso.

BON MOT 

OS MEUS GOSTOS 
SÃO SIMPLES: 
PREFIRO O 
MELHOR DE TUDO. 
(Oscar Wilde)



www.opovo.com.br

Sábado
Fortaleza - CearÁ - 6 de Fevereiro de 2021 13CIDADES

O governador Camilo San-
tana (PT) e o prefeito de For-
taleza, José Sarto (PDT), in-
formaram que taxistas e 
motoristas de aplicativo serão 
contratados para levar idosos 
para se vacinar em Fortaleza. 
O governador afirmou que é 
estudada a possibilidade de 
a vacinação ocorrer durante 
24 horas. O objetivo é acele-
rar o processo de vacinação 
dos mais de 51 mil idosos com 
mais de 75 anos já cadastra-
dos, além de ampliar o acesso 
para quem não possui veículo.

As informações foram divul-
gadas em live nas redes sociais, 
ontem, 5. Serão abertos três 
novos postos de vacinação dri-
ve-thru hoje: Arena Castelão, 
Cuca Barra e Cuca José Walter.  
Os táxis e Ubers levarão quem 
não tiver como ir de carro.A ex-
pectativa é de atender cerca de 
7 mil idosos somente no fim de 
semana, de acordo com a Pre-
feitura de Fortaleza.

Conforme o governador, os 
motoristas serão testados 
para Covid-19. “Vamos bus-
car esses idosos em casa, le-
var para o drive-thru e levar 
de volta”, explicou. “Nossa 
meta é, chegando essa va-
cina, vamos distribuir para 
os municípios cearenses e 
vamos fazer toda a cober-
tura da população acima de 
75 anos na Capital cearense”, 
disse. Nesta sexta, 115 mil do-
ces da vacina Coronavac che-
garão ao Ceará. 

Segundo o prefeito, seria 
uma forma de evitar o trabalho 
de deslocar equipes de casa em 
casa, que leva mais tempo. “Va-
cinação domiciliar é muito boa, 
mas leva mais tempo”, afirmou. 
Serão implantados locais de 
vacinação em todas as seis ma-
crorregiões de Fortaleza, con-
forme Sarto. Atualmente, são 
dois pontos de imunização no 
modelo drive-thru, um no Cen-
tro de Eventos e outro no Sho-
pping Iguatemi. 

Na próxima semana, Go-
verno do Estado deve anunciar 
medidas para setor de eventos, 
bares e restaurantes. Conforme 
o chefe do executivo estadual, 
eles têm sido os mais afetados 
com a pandemia no Ceará.

A partir da tarde de ontem, 
os idosos acima de 90 anos co-
meçaram a ser vacinados no 
drive-thru do Centro de Even-
tos do Ceará sem obrigatorie-
dade de cadastramento pré-
vio. Para serem imunizados, os 
idosos acima de 90 anos devem 
portar comprovante de ende-
reço e documentos pessoais. No 
caso do drive-thru do Shopping 
Iguatemi, os idosos com mais 
de 90 precisam estar cadastra-
dos no site Vacine Já ou no apli-
cativo Mais Saúde Fortaleza, da 
Prefeitura de Fortaleza. Contu-
do, também não é necessário 
ter agendamento.

Nos dois pontos de drive-
thru, as pessoas entre 75 e 89 
anos precisar estar cadastra-
das e com agendamento mar-
cado. Elas devem se direcionar 
ao ponto de vacinação na data e 
no horário indicado.

| CovID-19 | Hoje, novos pontos 

de vacinação começam a funcionar. O objetivo é acelerar processo para vacinar todos acima de 75 anos

Governo vai contratar taxistas e 
ubers para levar idosos a pontos 
de drive-thru de vacina

vacina

o governador 
Camilo 
Santana 
anunciou em 
suas redes 
sociais, 
ontem, que 
115 mil doces 
da vacina 
Coronavac 
chegarão 
ao Ceará. 
a data e o 
horário ainda 
não foram 
divulgados, 
aguardando 
confirmação 
do voo pelo 
Governo 
Federal.  

Ä

FCo FoNteNele

LonGaS FiLaS se formaram  
ontem no Centro de eventos com 

idosos em busca de vacina

ana rute ramireS

ruteramires@opovo.com.br

Castelão e dois Cucas serão 
centros de vacinação 

Novos locais. 7 mil idosos

Fortaleza terá três novos 
centros de vacinação contra 
a Covid-19 a partir deste sá-
bado, 6: Arena Castelão, Cuca 
Barra e Cuca José Walter. A 
expectativa é de atender cer-
ca de 7 mil idosos somente no 
fim de semana, de acordo com 
a Prefeitura de Fortaleza. No 
sábado, o atendimento ocorre 
entre 12h e 17h, e no domingo, 
entre 9h e 17h.

Serão atendidos nos no-
vos locais, entre sábado e 
domingo, idosos acima de 75 
anos que se cadastraram no 
site Vacine Já ou no aplicativo 
Mais Saúde Fortaleza e tive-
ram seu agendamento confir-
mado por e-mail ou WhatsA-
pp, além dos idosos acima de 
90 anos, independentemente 
de cadastro prévio. Estes úl-
timos precisam apresentar 
comprovante de endereço e 

documento de identificação.
O Centro de Eventos, primei-

ro centro de vacinação de Forta-
leza, receberá profissionais de 
saúde durante o fim de sema-
na. A expectativa é de atender 
cerca de 6 mil profissionais que 
agendamento prévio feito pelas 
unidades em que trabalham. 
Ainda, 1.600 idosos acima de 
75 anos estão agendados para 
o fim de semana no local, assim 
como idosos acima de 90 anos 
sem agendamento.Somando os 
quatro espaços de vacinação, o 
Município espera vacinar mais 
de 14 mil pessoas. Equipes da 
prefeitura realizaram as visitas 
domiciliares a idosos durante a 
semana; após reagendamento, 
as equipes atenderão neste sá-
bado, 6, os idosos que não pu-
deram ser atendidos por ques-
tões de ausência ou de limite de 
tempo.(Mateus Brisa)

Julio CaeSar

iDoSoS acima de 75 anos serão 
atendidos nos novos centros

Número de mortes 
em Fortaleza é o 
maior desde julho

Covid-19. Boletim da SMS

Apesar da tendência de es-
tabilidade de casos, o número 
de mortes causadas pela Co-
vid-19 aumentou em Fortale-
za. Houve notificação de pelo 
menos um óbito por Covid-19 
em todos os dias de dezembro 
e janeiro e ocorreram 11 mor-
tes na Capital entre os dias 5 e 
29 de janeiro de 2021. É o maior 
número diário desde 19 de ju-
lho de 2020, segundo o boletim 
epidemiológico publicado na 
noite de ontem pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

A estabilidade apontada 
no boletim foi em relação à 
proporção de positividade 
de testes para o novo coro-
navírus (resultados positivos 
nos testes RT-PCR), que foi de 
34,1%, o que representa um 
leve aumento em relação à 
média observada nos últimos 
dias. O documento aponta 
ainda uma redução de 65% na 
média móvel de casos, com 
169 registros, em compara-
ção a duas semanas atrás, 
que registrou 485 casos. 

A secretaria ressalta duas 
observações a serem feitas so-
bre os números. A primeira é 
que os dados são subestima-
dos, já que não inclui infor-
mação sobre exames em pro-
cessamento pelos laboratórios 
privados. O declínio da média 
móvel de casos visto agora 
refletiria, portanto, apenas o 
natural atraso das notificações 
dos últimos dias. 

A segunda observação é a 
de que os últimos sete dias ti-
veram uma redução da média 
móvel de mortes de 22% em 
comparação à medida 14 dias 

atrás, mas a redução teria 
como motivo a fase em que o 
município se encontra, con-
siderada ainda como de baixa 
mortalidade. Nesta situação, 
qualquer alteração mínima 
no número de óbitos muda a 
média móvel desproporcio-
nalmente. Ou seja, o súbito 
e significativo aumento ou 
queda percentual da média 
móvel não teria real relevân-
cia epidemiológica.

Ainda segundo o boletim, 
73% dos casos e 22% das mortes 
foram confirmados na popu-
lação de 20-59 anos e 21% dos 
casos e 77% das mortes foram 
no grupo com 60 anos e mais. 
Meireles, Aldeota, José Walter, 
Vicente Pinzon, Itaperi/Serri-
nha e Messejana chamaram a 
atenção em relação ao aumen-
to de casos, enquanto Quintino 
Cunha, Autran Nunes, Pici, Vila 
União, Serrinha, Grande Bom 
Jardim, Planalto Airton Sena, 
Parque São José e José Walter 
apareceram com aumento de 
mortes. (Flávia Oliveira)

dos testes para 
Covid-19 deram 
positivo em Fortaleza 
entre 28/1 e 3/2

34%



OMBUDSMAN

3255 6181
ombudsman@opovo.com.br

WHATSAPP

(85) 98115 9399
EMAIL
opiniao@opovo.com.br

TELEFONES
(85) 3255 6104 ou 3255 6129

EDITORIAL

OPINIÃO
COMENTE NOSSO EDITORIAL: OPINIAO@OPOVO.COM.BR

WWW.OPOVO.COM.BR

SÁBADO
FORTALEZA - CEARÁ - 6 DE FEVEREIRO DE 202114

FUNDADO EM 7 DE JANEIRO DE 1928 
POR DEMÓCRITO ROCHA

ATENDIMENTO 

AO LEITOR E ASSINANTE

3254 1010
mercadoassinante@opovo.com.br

VISITE O JORNAL O POVO
www.opovo.com.br/visiteopovo  

3255 6088
opovonaeducacao@opovo.com.br

EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S.A.
Av. Aguanambi, 282 - Joaquim Távora
CEP 60055-402 - Fortaleza - CE – PABX: 3254 1010
CNPJ: 07.222.565/0001-62
www.opovo.com.br

GALERIA DE PRESIDENTES

Demócrito 
Rocha
1928 - 1943

Paulo
Sarasate
1943 - 1968

Creuza
Rocha
1968 - 1974

Albanisa 
Sarasate
1974 - 1985

Demócrito
Dummar
1985 - 2008

AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS: Agência Estado e Agência 
France Press

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EM BRASÍLIA: 
MÍDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA – Aeroporto 
Internacional de Brasília Pres. Juscelino Kubitschek; 
Setor de locadoras, lote n-º 14, salas 03 e 04; 
CEP: 71608-900 – Brasília/DF; 
Telefone: (0XX61) 364 9900,  Fax: (0XX61) 364 9901
E-mail: idiadistribuidora@grupomidia.com.br

PREÇO DO EXEMPLAR NO CEARÁ: 
segunda a sábado: R$ 3,00; domingo: R$ 4,00
OUTROS ESTADOS DO NORDESTE: 
segunda a sábado: R$ 4,50; domingo: R$ 8,00
OUTROS ESTADOS: 
segunda a sábado: R$ 5,50; domingo: R$ 10,00 
ASSINATURA ANUAL: R$ 1.132,00

DIRETORIA-GERAL DE JORNALISMO
DIRETOR-GERAL
Arlen Medina Néri

DIRETORES-EXECUTIVOS
Ana Naddaf
Erick Guimarães

EDITORES-CHEFES
Cinthia Medeiros; Clóvis Holanda; 
Fernando Graziani; Sérgio Falcão

EDITORES-EXECUTIVOS
Adailma Mendes; Érico Firmo; 
João Marcelo Sena;
Raone Saraiva; Tânia Alves

EDITOR-SÊNIOR
Valdemar Menezes

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
Daniela Nogueira

OMBUDSMAN
Juliana Matos Brito 

CONSELHO EDITORIAL
Adísia Sá; Diatahy Bezerra de Menezes;  
Fausto Nilo; Francisco José de Lima Matos; 
Lino Vilaventura; Manfredo Oliveira; 
Pedro Henrique Saraiva Leão; 
Plínio Bortolotti; Raimundo Padilha; 
Roberto Macedo; Valdemar Menezes; 
Wânia Cysne Dummar

PRESIDENTE & PUBLISHER
Luciana Dummar

PRESIDENTE-EXECUTIVO
João Dummar Neto

DIRETOR-GERAL DE JORNALISMO
Arlen Medina Néri

DIRETOR-GERAL DE NEGÓCIOS, 
MARKETING E PROJETOS ESPECIAIS
Alexandre Medina Néri

DIRETOR DE ESTRATÉGIA DIGITAL
Filipe Dummar

DIRETORA DE GENTE E GESTÃO
Cecília Eurides

DIRETOR INSTITUCIONAL
Jocélio Leal

DIRETOR CORPORATIVO
Cliff Villar

EDITORIALISTA-CHEFE
Plínio Bortolotti

EDITOR-CHEFE DE OPINIÃO
Guálter George

D
ois anos depois da tra-
gédia de Brumadinho, a 
mineradora Vale fi rmou 
acordo com o governo 
de Minas Gerais para de-
sembolsar R$ 37,680 bi-

lhões pelos danos ambientais e humanos 
causados pelo rompimento, em janeiro 
de 2019, da barragem de rejeitos de mi-
nério de ferro da Mina Córrego do Feĳ ão. 
Parte dos recursos será utilizada em aju-
da direta aos atingidos, em projetos de 
recuperação ambiental e em programas 
de promoção socioeconômica. 

A catástrofe ceifou a vida de 270 pes-
soas — afogadas em um rastro de lama 
—, deixou uma dezena de desapareci-
dos, e provocou prejuízos incalculáveis 
ao meio ambiente. O episódio em Bru-
madinho aconteceu quatro anos após o 

acidente de Mariana, também em Minas 
Gerais, quando rompeu-se a barragem 
do Fundão, matando 18 pessoas e dei-
xando um desaparecido. O equipamento 
é de propriedade da Samarco, em con-
junto com a mineradora Vale.

Esses acontecimentos nefastos pa-
recem não interferir signifi cativamen-
te no lucro da mineradora. Em 2016, 
ano seguinte ao rompimento da barra-
gem do Fundão, a Vale reverteu o pre-
juízo de 2015, lucrando R$ 13 bilhões; 
em 2017 o lucro líquido subiu 33%; no 
último trimestre de 2018, o aumento foi 
de 391%. Em 2019, ano do acidente em 
Brumadinho, em janeiro, a Vale recu-
perou-se de prejuízo do período ante-
rior, obtendo lucro líquido de US$ 1,64 
bilhão no terceiro trimestre do ano. E a 
curva continuou ascendente.

Observa-se que o lucro da empresa não 
é impactado pelas tragédias. Portanto, é a 
partir desse fato que se deve analisar o 
acordo que o governo de Minas conside-
rou o maior já realizado na América La-
tina, em termos de valores. Pois, se para 
a Vale as consequências são superfi ciais, 
para as pessoas as marcas são profun-
das. Emocionais pela morte de parentes, 
e materiais, ao verem o trabalho de uma 
vida ser levado pela enxurrada de lama.

Também é preciso lembrar que o 
rompimento dessas barragens não são, 
exatamente, imprevistos. As duas tra-
gédias, em um intervalo de quatro anos, 
é indício de que houve, no mínimo, de-
sídia na manutenção das barragens, 
pelo que a empresa deveria responder 
legalmente. Mas, nesse aspecto, o pacto 
permite apenas a continuidade de ações 

de indenização ou criminais a partir de 
demandas individuais.

A reivindicação original do governo 
do Estado, a título de compensação, era 
de R$ 55 bilhões. O acerto em valor mais 
baixo gerou protestos dos prejudicados. 
Para Joceli Andrioli, do Movimento de 
Atingidos por Barragens, o acordo é “ab-
surdo”, pois não cobriria nem mesmo os 
“danos causados a todas as famílias, as 
mortes e principalmente a destruição 
ambiental da bacia” do córrego do Feĳ ão.

Frente ao grande mal humanitário, 
material e ao meio ambiente, era de se 
esperar de uma empresa tão poderosa 
um pouco mais de generosidade na re-
paração dos danos causados, de modo a 
mostrar respeito por milhares de pes-
soas, que carregarão essas marcas do-
lorosas pelo resto da vida. 

Vale: um acordo que deveria ser mais generoso

de 1929. O excesso de conservadorismo, 
com a utilização de modelos adequados 
para períodos de normalidade, mas ab-
solutamente perniciosos no atual cená-
rio, precisa ser evitado. 

Uma das primeiras providências é 
assegurar a continuidade do arcabouço 
jurídico que foi montado para conviver 
com a pandemia, a maior parte com vi-
gência expirada em   dezembro de 2020. 
Os tempos são ásperos e difíceis, exigin-
do que as reações estejam à altura. Por 
isso, urge a renovação dos decretos de 
calamidade pública, a extensão das me-
didas que autorizaram o Banco Central a 
comprar títulos públicos, a prorrogação 
dos auxílios emergenciais, a retomada 
dos investimentos públicos, entre ou-
tras. Posições vacilantes nesse campo 
terão consequências nefastas. 

pontes.lima@uol.com.br

Em meio ao recrudescimento da pan-
demia, as angústias sobre a atividade 
econômica ressurgem. Como compatibi-
lizar a necessidade de evitar que o vírus 
se dissemine numa velocidade incontro-
lável e, ao mesmo tempo, impedir uma 

recessão profunda, com 
todas as graves conse-
quências sociais? Não 
é fácil, principalmente 
porque as contas pú-
blicas já estão bastante 
combalidas, mas não há 
outro jeito que não seja 
seguir a fórmula já apli-
cada em 2020. Os meca-

nismos compensatórios do Estado terão 
que ser reativados, sob pena de fome em 
larga escala, de saques em supermerca-
dos e comércios em geral, levando a uma 

onda de desespero e de violência que po-
dem se tornar incontroláveis. A história 
nos dá várias lições sobre isso, incluindo 
os desdobramentos políticos indesejáveis.

Mas nem tudo são espinhos. A drás-
tica redução das taxas de juros nos 
últimos anos permitiu que os déficits 
nominais fossem muito menores. E, 
por isso, mesmo com a forte retração 
da economia em 2020, e com as expres-
sivas despesas públicas associadas à 
pandemia, a dívida pública não explo-
diu (89% do PIB, quando muitos pre-
viam que superaria os 100% do PIB).

A fórmula de substanciais aumentos 
de gastos públicos, redução das taxas de 
juros e farto crédito pelos bancos cen-
trais foi seguida mundo afora e permitiu 
que o sistema econômico não entrasse 
em colapso, como na Grande Depressão 

Pandemia, economia e proteção social

Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará 

(TCE-CE) e autor do livro 

Curso de Finanças Públicas

Edilberto Carlos Pontes Lima

costaneto@ccvideira.com.br

Já trabalho com comunicação há mui-
to tempo por meio de palestras em em-
presas e órgãos públicos, de mensagens 
em igrejas e em conferências, tanto no 
Brasil como no exterior. Acredito que co-
municar é um dom de Deus. 

Concordo plenamen-
te que comunicar não é 
sobre o que o falamos, e 
sim o que o ouvinte com-
preende. Entretanto, 
percebo que além daqui-
lo que o outro compreen-
de, uma boa comunica-
ção é aquela em que o 
ouvinte fi ca tão à vontade 

que a mensagem transmitida passa a ser 
algo de fácil compreensão. Mas a pergun-
ta que você deve estar fazendo é: como 

comunicar ao ponto de deixar o ouvinte 
à vontade? Como facilitar a compreen-
são dele? Permita-me expressar aqui algo 
bem prático. 

Fale baixo – seu tom de voz faz toda 
diferença. Pessoas que gritam, que falam 
com um tom de voz muito alto, que usam a 
garganta (rouquidão) quando falam ou que 
seu timbre de voz assusta a qualquer um 
certamente não serão compreendidas, seja 
qual for o assunto em pauta. Falar baixo é 
primeiramente sinal de respeito com o ou-
vinte, é se colocar no mesmo nível dele, é 
sinal de humildade e, principalmente, de 
educação, tranquilidade e segurança.  

Fale pouco – seja sucinto em suas colo-
cações e fale o que precisa ser dito de for-
ma direta e profunda. Objetividade é res-
peito com o tempo da outra pessoa. Falar 

pouco e dizer tudo é adjetivo dos bons 
comunicadores. Falar pouco signifi ca que 
o comunicador é primeiramente um bom 
ouvinte. Sempre que você for falar, veja 
o que o ouvinte tem a dizer, com certeza 
você economizará algumas palavras. 

Fale devagar – comunique bem e pausa-
damente suas palavras. Já observou aquelas 
pessoas que falam tanto que não conseguem 
pausar para respirar? Falar devagar tem o 
poder de prender a atenção dos ouvintes e, 
de forma intencional, transmite seguran-
ça do assunto abordado. Pessoas que agem 
assim, geralmente, usam a linguagem de 
forma correta e evitam erros clássicos. Por 
sinal, cuidado para citar as letras R e S ao fi -
nal das palavras, quando necessário.  

Fale baixo, fale pouco, fale devagar e 
veja sua comunicação ir a outro nível! 

Comunicação efi caz 

Pastor Sênior 

e fundador da 

Comunidade Cristã 

Videira

Costa Neto 

josetneto2010@hotmail.com

O conhecimento é a base de todo o pro-
cesso civilizatório. As ciências humanas e 
sociais são as ferramentas básicas para en-
tendermos a formação de um povo. No caso 
da nossa jovem Nação – com pouco mais de 
quinhentos anos – esse arcabouço cultural se 

faz mais que necessário na 
compreensão da origem 
e da alma dos brasileiros. 
Por essa razão, ouso pro-
por ao leitor um desafi o: 
que ao invés de adquirir 
conhecimento e fazer juízo 
de valor do momento que 
atravessamos, tendo como 
instrumento as redes so-

ciais e caindo na teia da polarização ideo-
lógica atual, que se mergulhe na leitura das 
experiências vividas e fundadas nas ciências 

humanas, como um meio para sairmos desse 
abismo intelectual e atraso humanístico que 
nos encontramos.

Sem querer ser pretencioso, porém com o 
fi rme propósito de contribuir no debate que 
acredito não interessar aos polos de poder 
no atual momento histórico, sugiro então a 
leitura de obras que no meu entender são 
fundamentais para quem, com honestida-
de intelectual, quer contribuir num salto de 
civilidade visando o bem comum no nosso 
País. Ei-las: Casa-grande & Senzala, Gilber-
to Freyre; Raízes do Brasil, Sérgio Buarque 
de Holanda; Formação do Brasil Contempo-

râneo, Caio Prado Junior; Os Donos do Poder, 
Raymundo Faoro; A Pedagogia do Oprimido, 
Paulo Freire; O Povo Brasileiro, Darcy Ribei-
ro; O Negro no Mundo dos Brancos, Florestan 
Fernandes; A Elite do Atraso, Jesse Sousa. 

Através da leitura desses autores co-
nhecemos as mazelas entranhadas na 
nossa sociedade atual. O patrimonialis-
mo, que confunde o público com o privado, 
apropriando-se do Estado com exclusivos 
privilégios para a elite; o racismo dissimu-
lado que fomenta o preconceito e a discri-
minação, até mais nocivo que o explícito; 
o corporativismo, que quer tratamento 
diferenciado e imoral (quando o STJ e STF 
pedem prioridade para a vacinação). En-
fi m, chagas que precisamos reconhecê-las 
e combatê-las já que são causas do nosso 
atraso como Nação. 

Concluindo, a falta de senso crítico e a 
intolerância são frutos do conhecimento 
superfi cial da realidade, levando à mani-
pulação ideológica e a transformação do 
povo em boiada. 

A superfi cialidade leva à mediocridade

Bacharel em 

Economia 

e Direito e 

servidor público

José Teixeira Neto 
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A primeira pessoa de quem eu 
senti saudade na vida foi da minha 
avó Júlia, mãe do meu pai. Mesmo 
morando distante, ela me manda-
va vestidos para as minhas bonecas. 
Eram lindos, cheios de detalhes em 

fitilhos e renda, 
bainhas minúscu-
las impecáveis. Mi-
nha avó ficou quase 
cega e só depois que 
eu cresci, percebi 
o trabalho que ela 
tinha com aqueles 
vestidos em minia-
turas. Quando me 

recordo deles, lembro da minha avó 
como a pessoa que me ensinou a sen-
tir saudade.

Essa palavra intraduzível, sonora 
e bonita pode dizer tanto, sem que se 
precise explicar muito. Basta falar: 
estou com saudade e tudo se encaixa, 
fica perfeito como os vestidos nas bo-
necas que não cresciam, ao contrário 
da mãe delas que, à medida que esti-
cava, reduzia o apreço pelas filhas de 
plástico de olhos azuis, cílios arma-
dos, bocas sempre querendo sorrir.

A saudade é um sentimento forte e 
fluido. Tão forte que chega a tocar em 
algum canto da alma que parece ter 
sido reservada para a saudade. Per-
cebi, depois de adulta, que o que sen-
tia com a ausência da minha avó é a 
mesma coisa até hoje. Algo se instala 

e inunda o pensamento por dias, por 
mais ocupada que se esteja, exige a 
presença, apura forma e cheiro. Os 
mínimos gestos ganham realce: um 
sorriso, um toque e qualquer acon-
tecimento sem nenhuma relevância 
explode de significados impensáveis.

Agora mesmo ando com saudade 
dos meus livros. Ontem, esse senti-
mento que parecia tão leve, embora 
vivo, tornou-se vigoroso depois que 
eu li uma matéria sobre o destino da 
biblioteca do Umberto Eco. O gover-
no da Itália e os herdeiros dividiram 
a biblioteca de 20 mil exemplares: os 
incunábulos e livros raros foram para 
a Biblioteca Nacional Braidense em 
Milão, os demais seguem para a Uni-
versidade de Bolonha, onde Eco foi 
professor emérito.  

Procurei meus livros de Umber-
to Eco e não estavam comigo. Fiquei 
imaginando que sua biblioteca de li-
vros antigos foi a fonte de O nome da 

rosa, Baudolino, A misteriosa fama da 

rainha Loana, O Cemitério de Praga. 
De lá saíram ensaios maravilhosos 
como o que abre o livro Idade Média: 

Bárbaros, cristãos e mulçumanos. Há 
muitos anos, eu li que livros são como 
pessoas que nos acompanham pela 
vida afora. Talvez por isso, saudade 
seja palavra certa para se falar de 
uma ausência. Senti saudades do es-
critor também, pelos livros que nun-
ca mais ele escreverá. n

Sobre a palavra saudade

reginah_ribeiro@yahoo.com.br

Jornalista

do o povo

regina ribeiro

No duelo entre abre e fecha o co-
mércio; ou o melhor sistema de saúde 
do mundo versus pessoas que sucum-
bem sem oxigênio; ou ainda, o mais 
estruturado processo de vacinação, 
mas sem vacinas suficientes, cresce o 

número de cidadãos 
em dificuldade.

O cenário é de 
acontecimentos ve-
xatórios e inconsti-
tucionais. A extin-
ção da Lava Jato, o 
conluio na eleição da 
Câmara dos Depu-
tados e Senado para 

blindar um impeachment que não em-
placou, o histórico vazamento de da-
dos de milhões de pessoas sem que se 
apontem culpados ou se proponham 
ação indenizatória. Assim é o Brasil 
político, de propostas “amigalhadas” 
e casos espúrios.

De outro lado está o Brasil pro-
dutivo, aquecido em vários setores; 
que celebra legítimos IPOs, oportu-
niza a força da inovação em star-
tups, e se mobiliza para fazer o bem 
comum na falta de quem o faça.

A crise da Covid-19 ampliou o 
fosso entre os dois Brasis, o que 
pensa em benefício próprio e o ou-
tro que faz o País crescer.

A prioridade? Vacina, auxílio e 
crédito. Pode parecer simplista, 
mas o caráter é de urgência. Estas 

pautas precisam correr em paralelo, 
com o sinal de alerta ligado no con-
trole dos gastos públicos e nas re-
petidas já bem narradas reformas, 
enquanto não se concretiza o “mais 
Brasil menos Brasília”.

O enfoque deve ser nos setores 
abatidos neste processo. No setor de 
turismo e eventos, há que se investir 
no mercado interno e subsidiar em-
presas; o de gastronomia não pode ser 
vilanizado e necessita de fôlego e cré-
dito; a cultura está à míngua, com o 
empobrecimento de uma ampla cadeia 
produtiva. Há que se ter suporte finan-
ceiro até as rotinas se restabelecerem. 

Daí partimos para os mais neces-
sitados: microempreendedores, em 
especial pequenos comerciantes e 
prestadores de serviços, além dos vul-
neráveis, que perderam os já escassos 
elos com a dignidade. 

Que fique claro: nossa proposição 
se estende às três esferas de Governo. 
A reedição dos programas de suspen-
são de contratos de trabalho e redução 
de jornada e salário, isenção de IPTU, 
prorrogação e parcelamento de dívi-
das, crédito barato e estímulos, sendo 
o auxílio emergencial, previsto na PEC 
186, o principal deles, são pautas de 
consenso entre os eleitores. 

Sabemos que estamos literal-
mente pagando para ver. Então, 
senhoras e senhores políticos, por 
onde vão começar? n

Quando o Brasil paga pra ver

presidencia@lideceara.com.br

presidente do lide 

Ceará

Emília buarque 

Mais racionalidade para restringir

Precisamos refletir sobre a legitimidade das medidas 
restritivas estabelecidas para contenção da pandemia. 
Durante a semana, o Estado do Ceará voltou a restrin-
gir o horário das atividades não essenciais, São Paulo, 
após pressão, suspendeu a restrição aos finais de se-
mana. São medidas que impactam as liberdades indivi-

duais, alteram as rotinas e esperam do 
cidadão um sacrifício que pode se tor-
nar insuportável quando a subsistência 
econômica está ameaçada.

O tema tem gerado muito ruído País 
afora porque o problema nem sempre é 
apresentado de forma clara. Para en-
tendê-lo, precisamos nos perguntar 
três pontos: se as medidas são neces-
sárias, se o Estado tem autoridade para 
estabelecer tais medidas e, em caso 
afirmativo, se as medidas são racio-
nais, eficientes e proporcionais. 

Sobre a necessidade do isolamen-
to social, é uma pergunta que a ciência 

responde. A epidemiologia estabelece de forma compro-
vada uma relação causal entre restrição de deslocamento 
e controle do avanço da doença. É preciso distanciar. Aí 
a questão político-jurídica se impõe: como essa restrição 
será estabelecida e a quem compete coordená-la?

Não há dúvida de que o poder público pode estabele-
cer, por decreto de governadores, prefeitos ou mesmo do 
presidente, em caráter temporário, restrições ao funcio-
namento do comércio e de atividades sociais. O poder de 
governar por decreto deve ser excepcional porque as res-
trições às liberdades exigem previsão em lei, um tipo de 
norma elaborada com amplo debate popular e do parla-
mento. Como a pandemia tem se estendido por quase um 
ano, o senso de excepcionalidade tem se perdido, dando a 
impressão de que se governa por decreto, de forma im-
previsível, autocrática e excessiva. 

Assim vamos ao terceiro ponto: sendo as medidas ne-
cessárias e podendo os gestores estabelecê-las, as autori-
dades as têm disciplinado de forma racional? Os governos 
surpreendem, experimentam e, invariavelmente, se equi-
vocam: sem debate amplo, são incapazes de dar conta das 

externalidades complexas de suas medidas. A polêmica sus-
citada pelo governador do Ceará graças ao último decreto 
é bastante legítima: qual a racionalidade de um regime de 
restrições que limita o horário do funcionamento noturno 
de restaurantes aos finais de semana e não do comércio em 
geral? Faz algum sentido atribuir aos restaurantes a res-
ponsabilidade pelo aumento exponencial da contaminação 
quando outras atividades não essenciais têm um potencial 
de aglomeração maior e permanecem autorizadas? 

É a falta de racionalidade e isonomia que torna a me-
dida tão difícil de digerir. Um argumento parece fácil: 
restaurantes vendem bebida e potencializam a disposição 
para a festa. É frágil, no entanto: os estabelecimentos e as 
pessoas que já não têm obedecido as regras sanitárias não 
terão qualquer disposição para cumprir o decreto mais rí-
gido se o verdadeiro problema não for resolvido. É carên-
cia de fiscalização. A saída não passa pela inviabilização 
quase completa do ramo da alimentação fora do lar, passa 
pela preparação do poder público para fiscalizar, punir 
os desobedientes e conceber políticas eficazes, inspiradas 
menos pelo marketing e mais pela eficiência. n

julianacdcampos@gmail.com

doutora em direito e 

professora da uFC

Juliana Diniz

Há 20 anos
2001. EDUcAÇÃo

UFC adota ENEM no vestibular

Os resultados do Exame Nacional do Ensino médio (Enem), 
serão adotados já no próximo vestibular da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). A proposta será avaliada, na próxima 
quarta-feira, em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Segundo o reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra, 
continuarão havendo duas etapas, sendo que a primeira é 
composta pela prova do Enem e a segunda é composta por 
provas específicas já realizado pela UFC.

2001. EDUcAÇÃo

Parceiros vão reforçar o 

trabalho da escola de artes

Seis entidades parceiras vão reforçar a partir de agora o 
trabalho que a Oficina Escola de Artes e Ofícios de Sobral vem 
desenvolvendo há seis meses junto a 54 adolescentes que 
estavam em situação de risco no município. Os convênios 
firmando os compromissos de contribuir para a continuidade 
desse projeto foram assinados ontem à noite em solenidade 
na sede do O POVO. A Fundação Demócrito Rocha (FDR) é uma 
das parceiras dessa ação da Prefeitura de Sobral.

Há 40 anos
1981. cIDADES

Placas indicam onde não 

banhar na Beira Mar

Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
relacionada com a colocação de várias placas indicando 
áreas perigosas para banho, foi bem recebida pela 
população. São áreas ocupadas por grandes pedras, 
que se situam desde o início da Beira Mar até a Estátua 
de Iracema. Os banhistas entrevistados afirmam que as 
áreas indicadas já eram evitadas pois além das pedras, 
águas deterioradas de um canal, prejudicava o banho.

1981. mUNDo

Paz nos Andes, governo do 

Equador aceita cessar fogo

O Ministério equatoriano das Relações Exteriores 
confirmou na tarde de ontem haver feito o cessar fogo 
com o Peru, solicitado pelos quatro países do Protocolo 
do Rio de Janeiro. O governo concedeu todas as 
facilidades para a comissão dos quatro países formada 
por Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos no acordo 
de cessar fogo da parte do Equador.

Há 60 anos
1961. EDUcAÇÃo

Estudante cearense em 

visita aos EUA

Onze líderes estudantis brasileiros percorreram 
o leste e o meio oeste dos Estado Unidos sob os 
auspícios do Programa de Intercâmbio Cultural do 
departamento do Estado. Os brasileiros iniciaram 
sua visita em Nova Iorque e a conclusão será 
em 21 de fevereiro, em Washington. O cearense 
acadêmico de medicina Pedro Henrique Saraiva 
Leão foi agraciado pelo programa e pode junto ao 
grupo, fazer o intercâmbio.

1961. cIDADES

Desabou o prédio
Desabamento de grandes proporções e que, por 
felicidade, não causou nenhuma vítima, ocorreu 
por volta das 13 horas de hoje, num prédio do SESI, 
em construção na avenida Duque de Caxias, esquina 
na Padre Mororó. Aquela hora, três operários da 
construção ouviram forte estalido na estrutura de 
cimento armado. Imediatamente deixaram o local, 
com tempo apenas de escaparem.
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O incêndio que afetou uma 
cabine de imprensa e par-
te da cobertura do Castelão 
completa uma semana hoje, 
ainda sem esclarecimentos. 
O laudo pericial só deve ser 
entregue na segunda-feira, 
8, quando se completam dez 
dias do incidente. A Secre-
taria do Esporte e Juventude 
do Ceará (Sejuv), responsável 
pelo equipamento, aguarda o 
documento para se pronun-
ciar sobre o caso.

Do trabalho de análise de 
quase dez horas realizado 
no domingo passado, pelos 
Corpo de Bombeiros e Perícia 
Forense e alguns engenhei-
ros, porém, já existem hipó-
teses mais prováveis, segun-
do apurou O POVO. A do início 
das chamas, por exemplo, 
tende a se confirmar como a 
primeira aventada, de curto-
circuito ocorrido no local.

O problema maior, no en-
tanto, não foi dentro da ca-
bine de imprensa que pegou 
fogo, mas no teto da Arena. 
O fogo se espalhou por cima 
e comprometeu parte da co-
bertura do prédio central — 
as imagens feitas por drone 
deixam o dano evidente. Por 
conta disso, a administração 
do estádio teve a preocupa-
ção de isolar toda a arqui-
bancada coberta pela parte 
do teto prejudicada pelo in-
cêndio.

A cobertura do Castelão 
possui uma manta térmica 
que tem como uma das fun-
ções primordiais não deixar 
o fogo passar, mas o efeito 
foi exatamente o contrário. 
O POVO apurou com mais 
de uma fonte que a proteção 
foi furada e passou a con-
duzir as chamas, ampliando 
o dano. Para contê-las, os 

| Exclusivo | IncêndIo ocorrIdo na semana passada furou proteção contra 
fogo do teto do castelão. apesar da avarIa, estádIo não deve ser InterdItado

GiGante 

desprotegido

aurelio alves

AlcAnçAdo pelo fogo, teto do 
Castelão tem partes comprometidas

jogos da série a do 
Brasileiro ainda estão 
previstos para o 
Castelão nesta 
temporada

4

bombeiros tiveram de cor-
tar a comunicação da man-
ta com o teto. Depois disso, 
ficou mais fácil controlar o 
incêndio.

Apesar dos problemas 
causados e da preocupação 
da administração em res-
guardar os locais cober-
tos pela parte da cobertura 
afetada, o estádio não deve 

sofrer interdições. A Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF), inclusive, já confirmou 
os próximos jogos da Série A 
do Campeonato Brasileiro no 
Castelão. 

Assim, a única partida 
diretamente afetada pela 
questão foi a ida da final 
da Série D, entre Floresta 
e Mirassol-SP, que acabou 
transferida para o estádio 
Carlos de Alencar Pinto, na 
sede do Ceará. 

No primeiro jogo rea-
lizado na praça esportiva 
após o incêndio, apenas os 
setores de arquibancada 
norte e sul (atrás dos gols) 
e o lado oposto ao das cabi-
nes de imprensa, conheci-
do como setor bossa nova, 
foram disponibilizados. 
Além disso, houve anteci-
pação no horário da parti-
da para evitar sobrecarga 

elétrica (um jogo à noite 
utiliza refletores por mais 
tempo).

O prédio central voltou a 
ser utilizado na partida en-
tre Fortaleza e Coritiba-PR, 
realizada na última quin-
ta-feira, 4. Profissionais de 
imprensa que foram ao lo-
cal relataram vazamentos 
no teto, o que deixou poças 
de água em alguns pontos 
da arquibancada do setor 
especial. Foi também apon-
tado que cinzas caíam algu-
mas vezes.

Na próxima quarta-feira, 
10, o Fortaleza volta a jogar 
no Castelão, contra o Vasco 
da Gama-RJ, em partida vá-
lida pela 35ª rodada da Série 
A do Brasileiro de 2020. Até 
lá, os laudos oficiais já de-
verão ter saído e novos pro-
tocolos de segurança podem 
ser estabelecidos.
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Contestado desde o início do 
Campeonato Brasileiro, o se-
tor ofensivo do Fortaleza teve 
diferentes formações com três 
treinadores — Rogério Ceni, 
Marcelo Chamusca e, agora, 
Enderson Moreira. O protago-
nismo, porém, não mudou, fi-
cando por conta de David e Wel-
lington Paulista. Entre críticas e 
gols, os atacantes são fator de-
cisivo nos triunfos e esperança 
de bola na rede na disputa con-
tra o rebaixamento.

No Pici desde 2019, o ex-
periente centroavante já 
soma 30 tentos com a cami-
sa tricolor, sendo 15 em cada 
temporada. Foram dois gols 
no Campeonato Cearense e 
outros quatro na Copa do 
Nordeste em 2020, além de 
nove bolas nas redes na atual 
edição da Série A. Wellington 
Paulista é, mais uma vez, o 
principal artilheiro do elenco 
na temporada.

O camisa 9 exerce papel de 
liderança no grupo e é reconhe-
cido pelo poder de finalização. 
Com contrato até o final do Es-
tadual, em maio, o centroavan-
te chegou a ser cogitado pelo 
Cruzeiro-MG para as compe-
tições de 2021, mas o estafe do 
atleta garantiu ao O POVO não 
haver “sondagem ou qualquer 
proposta”.

David, por sua vez, chegou 
ao Leão como a mais cara con-
tratação da história do futebol 
cearense e viveu altos e baixos 
dentro e fora de campo. Ainda 
assim, marcou 11 vezes na tem-
porada — duas vezes na Copa 
do Brasil, três no Nordestão e 
outras seis no Brasileirão. Na 
competição nacional, o atacan-
te de 25 anos ainda deu quatro 
assistências.

Com multa rescisória milio-
nária, o camisa 17 chegou a ser 
multado por quebrar o isola-
mento social e é cobrado pelas 
chances claras desperdiçadas, 
mas é o segundo principal go-
leador do clube do Pici na tem-
porada e também é esperança 
de retorno financeiro em uma 
negociação futura.

Bruno oliveira/Fortaleza eC

Dupla (nem 
sempre) afiada
| Brasileirão 2020 | EntrE altos E baixos, WEllington Paulista E DaviD sE 

mostram decisivos, tendo marcado em 8 das 9 vitórias do Fortaleza no certame

wellington Paulista é o 
artilheiro do Fortaleza na 

temporada

Afonso ribeiro
afonso.ribeiro@opovo.com.br

time pg J v
 1º internacional 66 34 19
 2º Flamengo 64 34 19
 3º atlético-MG 60 34 18
 4º São Paulo 58 33 16
 5º Fluminense 56 34 16
 6º Palmeiras 53 33 14
 7º Grêmio 53 34 12
 8º Corinthians 48 33 13
 9º Bragantino 47 34 12
 10º athletico-Pr 46 34 13
 11º Santos 46 33 12
 12º Ceará 45 34 12
 13º atlético-Go 45 34 11
 14º Sport 38 34 11
 15º Fortaleza 38 34 9
 16º vasco 37 34 9
 17º Bahia 36 34 10
 18º Goiás 32 34 8
 19º Coritiba 28 34 6
 20º Botafogo 24 34 4

CAMPEONATO BRASILEIRO

classificados 
para libertadores

classificados 
Sul-americana

rebaixados para 
Série B 

clAssificAçãoNa luta contra a zona de re-
baixamento, os gols da dupla 
serão ainda mais importantes. 
Os atacantes só deixaram de 
marcar em um dos nove triun-
fos do Fortaleza na Série A, na 
vitória por 1 a 0 sobre o Inter-
nacional-RS, assegurada pelo 
volante Felipe. O peso decisivo 
de WP9 e David foi fundamental 
no 3 a 1 sobre o Coritiba-PR, na 
última quinta-feira, 4, com um 
gol de cada.

“Se eu não me engano, (era 
um) jejum de nove jogos, e eu 
vivo de gols. Foi muito impor-
tante. Acredito muito nas coi-
sas, nada acontece por acaso. 
Muito importante não só para 
mim, mas para o grupo. A gen-
te é uma família, precisa um do 
outro. Vamos seguir em busca 
do objetivo”, disse David.

O resultado positivo diante 
da equipe paranaense garan-
tiu o Tricolor fora do grupo da 
degola até a próxima rodada, 
mas a disputa com Vasco da Ga-
ma-RJ, Bahia e Sport-PE segue 
acirrada a quatro jogos do fim 
do Brasileiro. O clube carioca, 
aliás, será o próximo adversário, 
quarta-feira, 10, às 19h15min, 

Artilheiros 

do leão em 

2020/2021

Wellington Paulista - 15 
gols
Campeonato Cearense - 2 
gols
Copa do nordeste - 4 gols
Campeonato Brasileiro - 9 
gols
david - 11 gols
Copa do nordeste - 3 gols
Copa do Brasil - 2 gols
Campeonato Brasileiro - 6 
gols

fortAlezA

Clássico-Rainha hoje pelo Cearense
Futebol Feminino. Fortaleza x Ceará

O primeiro Clássico-Rainha 
da temporada 2020/2021 ocorre 
neste sábado, 6. Às 15h30min, 
Fortaleza e Ceará se enfrentam 
pela segunda rodada do Cam-
peonato Cearense Feminino de 
2020, que está ocorrendo em 
2021 por conta da pandemia 
do novo coronavírus. A partida 
será realizada no CT Ribamar 
Bezerra. Como as duas equipes 
venceram na estreia do certa-
me, o jogo vale a liderança do 
campeonato.

O Ceará ocupa hoje a 

primeira colocação após ter 
vencido a Menina Olímpica por 
9 a 0 na estreia do torneio. O 
Fortaleza está em segundo pois, 
embora também tenha vencido, 
superou o São Gonçalo por mar-
gem de gols menor, por 3 a 1. 

Técnico das Leoas, man-
dantes do duelo, o ex-jogador 
Igor Cearense, pontua que 
o Clássico-Rainha deve ser 
decidido nos detalhes. “Mui-
to importante se preparar 
durante a semana, um clás-
sico se decide nos detalhes. 

Vamos trabalhar bastante a 
parte tática e jogadas ensaia-
das para tentar surpreender 
o adversário. Já temos uma 
formação muito boa e isso fa-
cilita o nosso trabalho”, ava-
liou o treinador.

Na última vez que se encon-
traram, as Alvinegras levaram a 
melhor após vencerem a equipe 
rival em 3 a 0 e levaram para 
casa o título do Campeonato 
Cearense 2019. Nesta edição, a 
equipe de Porangabuçu duela 
pelo tricampeonato estadual. 

Nesta temporada, as duas 
equipes cearenses bateram na 
trave pelo acesso à elite do fute-
bol feminino nacional. O Forta-
leza foi eliminado pelo Bahia nas 
quartas de final, após empate 
em 0 a 0 em casa e derrota por 
1 a 0 fora. O Ceará caiu na mes-
ma fase, diante do Botafogo-RJ. 
Foram duas derrotas, por 2 a 1 
no Engenhão e 1 a 0 no Vovozão. 
As quatro equipes semifinalis-
tas ascenderam para a Primeira 
Divisão. (Iara Costa / Especial 

para O POVO)

Bruno oliveira /FortalezaeC

time decidiram o 
estadual de 2019

novamente no Castelão.
“Dá um alívio, dá para respi-

rar um pouco. Lógico que não 
está nada decidido, mas é de 
suma importância essa vitória. 
Estávamos precisando, era o 
nosso objetivo. Vamos dar se-
quência para alcançar os nos-
sos objetivos nessa reta final”, 
projetou o camisa 17.

JÚlio CaeSar

cobrAdo por gols perdidos, 
david tem sido decisivo em 

triunfos do tricolor
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O momento é de recupera-
ção. Após duas derrotas segui-
das no Campeonato Brasilei-
ro — algo que não acontecia 
desde setembro —, o Ceará 
concentra forças para reverter 
a situação diante do São Paulo, 
na próxima quarta-feira, 8, e se 
manter vivo na briga pela vaga 
na pré-Libertadores.

As derrotas para o Athleti-
co-PR, em casa, e o Corinthians
-SP, fora, considerados ad-
versários diretos, impactaram 
diretamente a tabela. O Vovô 
caiu de oitavo para 12º, estacio-
nando nos 45 pontos e vendo os 
rivais com os mesmos objetivos 
somarem pontos.

O Alvinegro de Porangabuçu 
foi ultrapassado pelos próprios 
algozes recentes, Furacão e 
Timão, além do RB Bragantino, 
que superou os cearenses na 
30ª rodada, e do Santos-SP. A 
diferença ainda é pouca e pode 
ser revertida na próxima ro-
dada. A vantagem dos quarte-
to à frente do Vovô de olho no 
G-8 varia de um a três pontos. 
Atualmente, o Corinthians é o 
oitavo, com 48 pontos, e fi caria 
com vaga na pré-Libertado-
res, caso se confi rme um time 
extra na fase.

Titular do Ceará, o goleiro 
Richard reconheceu a oscilação 
negativa da equipe, em entre-
vista coletiva realizada ontem, 
e diz que mira a volta por cima 
contra o Tricolor Paulista.

“Foram duas derrotas bas-
tante sentidas pelo nosso gru-
po. Apesar de estarmos com 45 

AURELIO ALVES

REALINHANDO 
O FOCO
| SÉRIE A 2020 | CEARÁ MIRA RECUPERAÇÃO CONTRA 
O SÃO PAULO PARA MANTER VIVO O SONHO DE LIBERTADORES

LUCAS MOTA

lucasmota@opovo.com.br

GOLEIRO do Ceará, Richard 
admite o desconforto após as 

derrotas seguidas

VIVA O RÁDIO!

F
altando quatro rodadas para o final do Brasileirão 
tem torcedor que começa a enrolar a bandeira. Qua-
tro clubes caem para a segunda divisão. Botafogo já 

caiu, Coritiba e Goiás estão com a corda no pescoço. Forta-
leza, Bahia, Vasco e Sport tentam afastar a corda.

Dos quatro, três escapam. Tenho restrições a esse campeonato 
nacional que obriga os clubes a se deslocarem constantemente 
nesse continente chamado Brasil, mas, por outro lado, mais 
de 50% dos clubes são premiados por conta dos resultados 
alcançados de acordo com a classificação.

Tarefa para os televisivos comentaristas de resultados. Aliás, 
eles nem precisam ver os jogos. Diga para eles o placar de um 
jogo e verá que é possível ouvir um comentário em cima de um 
resultado. Vitórias de Flamengo ou de Corinthians viram lendas.

Certa vez, me perguntaram numa mesa de bar quem eu 
achava um bom comentarista de futebol. Citei um nome 
que o bom senso me diz que não devo insistir, porque os 
três ou quatro que estavam sentados comigo reagiram: 
“Esse cara não entende nada!”

Claro que entende. E percebo pela reação de vocês que, nesses 
tempos televisivos, o fato de eu ter citado um comentarista de 
rádio provoca toda essa celeuma. Paremos com isso! Nesses 
tempos de audiovisual, o narrador e o comentarista do rádio 
são tratados a ponta pés.

Já pararam para pensar que o jogo irradiado tem os 
seus encantos? O narrador, então, estabelece com o 
torcedor uma relação eletrificada. Sua voz percorre um 
fio, como se fosse um rastilho de pólvora, e atinge em 
cheio o coração do torcedor apaixonado.

Na construção desse romance, o pessoal do rádio (escreve) com 
a sua voz. J. Lacerda, comentarista do rádio, liga entusiasmado 
com o passe que Osvaldo deu para David no jogo Fortaleza 3x1 
Coritiba: “Tu viu, Serginho? O zagueiro caiu todo desengonçado”.

Controle remoto na mão! Play, pause, rewind. Fico 
encantado com a obra de arte traduzida num passe de 
Osvaldo para David. Adoro televisão. A questão é que os 
comentaristas televisivos competem com as imagens, 
enquanto os comentaristas do rádio criam as imagens.

SERGIOREDES@OPOVO.COM.BR

SERGIO 
REDES ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS QUINTAS

pontos, a gente não está confor-
tável com essa situação. A gen-
te quer subir na tabela, crescer 
individualmente. A cobrança 
aqui no clube é sempre para 
isso, para vencer todos os jogos. 
O Ceará é uma grande equipe, 
montou um elenco para isso”, 
comentou Richard.

A “grande oportunidade” 
para “retomar o caminho das 
vitórias”, como ressaltou Ri-
chard, aparece contra um ad-
versário que vive momento de 
queda na temporada. O São 
Paulo não venceu uma parti-
da sequer em 2021, despencou 
na tabela da Série A, pratica-
mente deu adeus à luta pelo 
título e demitiu o técnico Fer-
nando Diniz.

Além do momento ruim do 
rival, o fator visitante é outro 
trunfo dos cearenses. Embora 
tenha perdido para o Corin-
thians na Neo Química Arena, 

quebrando a sequência invicta 

de seis jogos longe de seus do-

mínios, o Alvinegro tem a quin-

ta melhor campanha do cam-

peonato fora de casa.

“A gente olha muito jogo 

a jogo, sabe das possibilida-

des, está encarando cada jogo 

como uma fi nal para alcançar 
os objetivos traçados interna-

mente. Temos um jogo mui-

to difícil contra o São Paulo, 

mas já mostramos em algu-

mas oportunidades que temos 

condições de vencer esses 

adversários que estão lá em 

cima, brigando por título. Va-

mos concentrados para fazer 

um grande jogo”, comentou.

A sequência do Ceará para se 

despedir da Série A 2020 inclui 

ainda Fluminense-RJ, Botafogo

-RJ e Coritiba-PR. 

Pela terceira vez na história, o 
torcedor do Botafogo sente a dor 
do rebaixamento no Brasileirão. 
Com quatro rodadas de antece-
dência, os cariocas viram a espe-
rança de salvação chegar ao fi m 
com o 18º revés na competição. O 
Sport fez 1 a 0 no Engenhão, on-
tem, e deixou a zona da degola. 

Nas outras duas vezes em 
que foi rebaixado, em 2002 e 
2014, o Botafogo retornou à eli-
te no ano seguinte. Já utilizan-
do seus meninos e planejando a 
temporada 2021, o clube espera 
repetir a dose e comemorar, no 
fi m do ano, nova volta à Série A. 
Para isso, terá de fazer um pla-
nejamento melhor que o desta 
temporada, na qual investiu em 
reforços equivocados e não se 
cansou de trocar treinadores. 

Começou o Brasileirão com 
Paulo Autuori e deve terminar 
com Eduardo Barroca. Mas, ao 
longo desses 34 jogos disputa-
dos até então, ainda foi dirigido 
por Bruno Lazaroni, Flávio Te-
nius, Emiliano Díaz (o pai, Ra-
mon Díaz, doente, nem chegou a 
assumir) e Felipe Lucena. 

A derrota decretaria a queda. 
Dono de pior campanha como 
mandante, os cariocas queriam 
evitar mais uma mancha do re-
baixamento em sua história. Ao 
menos adiá-la, pois apenas um 
fi m de campeonato perfeito ser-
viria pela manutenção. 

O rival era o ideal. E tinha 
meta semelhante na partida. 
Pior visitante, o Sport entrou em 
campo com um jejum de quatro 
meses sem ganhar longe do Re-
cife. Queria a terceira vitória 
fora de casa para sair da zona 
de rebaixamento. 

No confronto dos piores ata-
ques, as chances não foram 
poucas. Em mais um pênalti 
polêmico após a bola bater no 
braço e ser anotado com o au-
xílio do VAR, o zagueiro Maidana 
abriu o placar para o Sport.

Com o resultado, os pernam-
bucanos sobem três posições e 
tiram o Fortaleza da 14ª coloca-
ção. Os dois têm 38 pontos, mas 
o Sport tem mais vitórias. Quem 
“assume” a vaga na zona de re-
baixamento é o Bahia, com 36 
pontos. (Agência Estado)

Sport vence, respira 
e rebaixa o Botafogo

Campeonato Brasileiro. 34ª rodada

RETA FINAL PELA 
LIBERTADORES

CORINTHIANS - 8º (48 
PONTOS)
(Casa) Athletico-PR
(Fora) Flamengo
(F) Santos
(C) Vasco
(F) Internacional

RB BRAGANTINO - 9º (47 
PONTOS)
(C) Flamengo
(F) Sport
(F) Goiás
(C) Grêmio

ATHLETICO-PR - 10º (46 
PONTOS)
(F) Corinthians
(C) Atlético-GO
(F) Grêmio
(C) Sport

SANTOS - 11º (46 PONTOS)
(F) Atlético-GO
(C) Coritiba
(C) Corinthians
(C) Fluminense
(F) Bahia

CEARÁ - 12º (45 PONTOS)
(F) São Paulo
(C) Fluminense
(F) Coritiba
(C) Botafogo

ATLÉTICO-GO - 13º (45 
PONTOS)
(C) Santos
(F) Athletico-PR
(F) Palmeiras
(C) Coritiba

BRASILEIRÃO
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Hoje a edição 2020 da Série 
D do Campeonato Brasileiro 
chegará ao seu momento der-
radeiro. No estádio José Ma-
ria dos Campos, em Mirassol 
(SP), às 16 horas, o Floresta 
visita o time da casa na par-
tida de volta da decisão da 
Quarta Divisão nacional. O 
Verdão da Vila Manoel Sáti-
ro necessita vencer por pelo 
menos dois gols de diferença 
para conquistar o título no 
tempo regulamentar. Triunfo 
por margem mínima em favor 
do clube cearense leva a defi -
nição para as penalidades.

Na ida, disputada no último 
sábado, 30, no estádio Carlos 
de Alencar Pinto (campo de 

treinamento do Ceará, devi-
do ao incêndio na Arena Cas-
telão), os paulistas venceram 
por 1 a 0, com gol de Netto.

O Alviverde vai completo 
para a fi nal, sem desfalques. 
Enquanto isso, o Leão do inte-
rior paulista não contará com 
o lateral-esquerdo Moraes, 
suspenso pelo acúmulo de 
três cartões amarelos.

No mata-mata da atual 
Série D, o Floresta está invic-
to como visitante. São três 
empates e uma vitória até o 
momento. O único triunfo, na 
semifi nal diante do Novori-
zontino-SP, foi pelo placar de 
2 a 0 — o que garantiria o tí-
tulo para o Lobo.

Por outro lado, o Miras-
sol tem histórico perfeito 
como mandante nos confron-
tos eliminatórios. Foram qua-
tro vitórias em quatro jogos, 
incluindo goleadas por 4 a 0 
contra Brasiliense-SP e Altos
-PI. Em decisão por pênaltis, 
uma possibilidade no con-
fronto, o time paulista tam-
bém foi bem sucedido. Ocor-
reu na fase 16-avos de fi nal, 
quando superou o Caxias-RS.

Individualmente, as duas 
equipes depositam esperan-
ças em seus homens-gol. No 
Floresta, Deysinho e Flávio 

RONALDO OLIVEIRA/FLORESTA EC

HOJE É DIA 

DE FINAL
| JOGO DA VOLTA | FLORESTA PRECISA REVERTER DESVANTAGEM 

CONTRA MIRASSOLSP PARA SER CAMPEÃO DA SÉRIE D

GABRIEL LOPES

gabriellopes@opovo.com.br

FLORESTA quer coroar acesso à 
Série C com título

INCONFIDÊNCIAS
.VINA está deixando o Ceará, logo termine o Brasileirão, 

ou pode ser até mesmo antes, se for o caso.

.PARA onde iria ou vai? Corinthians é o pretendente número 

um, enquanto o Internacional está na fila.

.ENTENDIMENTOS, mesmo sigilosos, começaram desde 

ontem, embora ainda sem desfecho, ou quem sabe já, pois 

segredo em futebol é a alma do negócio.

.O QUE é certo e rigorosamente verdadeiro é que o Ceará 

perderá seu principal jogador, pois o Corinthians, além de querer 

um jogador praquela posição, enxerga em Vina o ideal.

.HORA de negocia-lo é precisamente essa, pois beirando 

os 30, depois daí o mercado cai. A bolada da indenização é 

apetitosa, algo em torno de R$ 25 milhões pois aquele papo de R$ 

50 milhões é furado, conversa pra boi dormir. 

.INTERNACIONAL também no páreo, pois, ao negociar 

Galhardo, que saiu do Ceará ano passado, jogando na mesma 

posição de Vina, tornou-se também artilheiro, logo caiu no gosto 

da torcida.

 BICO CALADO

. ROBINSON de Castro, que adora um mistério, travou ainda 

mais o bico, não dá um pio, diz apenas tratar-se de especulação 

da parte da imprensa, como sempre a principal vilã.

.VINA, além de dois empresários para cuidar dos seus 

negócios, ainda tem o pai como escudeiro, pois pai é pai, 

conselheiro maior.

.SAÍDA dele do Ceará, tome o rumo que tomar, já era esperada 

não só pela bola cheia que é, some-se o fato de ser artilheiro, 

embora numa posição não necessariamente de atacante.

 SOPA NO MEL

.PELA lei das negociações, preferência de ficar com Vina é do 

Ceará, mas a valorização do jogador, somado ao interesse dos 

grande clubes, a concorrência se torna inviável.

.PARA o Alvinegro, sopa no mel, pois o momento de negociá-

lo é precisamente este, depois daí nunca se sabe, além de idade 

que não ajuda.

.ALÉM do mais, hora do atleta sair é precisamente esta, 

enquanto sua fase é alvissareira, a ponto de torcedor achar que é 

ele e mais 10, quer dizer, sem ele, Ceará fica manco.

 VAI & VEM

.SAÍDA de Vina enseja vinda do veterano Jael, que estava no 

futebol japonês, passe livre na mão.

.FAMA do Ceará pagar em ida apeteceu Jael em vir jogar no 

futebol cearense. Embora longe de calçar as chuteira de Vina, 

até porque homem de área, ali onde o Cleber joga.

.JAEL, trintão e bote força, melhor fase no Grêmio, onde 

ganhou apelido da torcida de “Jael, o cruel”.

.POR enquanto boatos fervilham, contudo, envolvendo 

colombiano Gonzalez, todos com fundo de verdade. 

. ALVINEGRO, já de olho na Sul-Americana e temporada de 

2021, está mirando par de zagueiros, posto que Pagnussat está 

de saída, e os dois que estão lá são fracos, somando-se a Luiz 

Otávio em franco declínio.

 VIDA NOVA

. VITÓRIA sobre o Coritiba deu ao Fortaleza novo ânimo e 

vida nova. Aliás, como fez bem aos ares tricolores ter saído da 

maldita zona de rebaixamento.

.TUDO bem que Coritiba é fraco, faz campanha irregular, mas 

a vitória para o Tricolor era imprescindível.

.VENCEU, venceu bem, só não de goleada pelos gols perdidos 

do David e os pênaltis desperdiçados por Wellington Paulista, 

com aquele saracoteio e tudo.

. PRIMEIRO, ainda vá lá, pois goleiro saiu da meta. Mas o 

segundo, com o baixinho Sarrafiore improvisado, imperdoável.

.ALIÁS, Tricolor vem mal das pernas em termos de batedor 

de pênaltis, tanto assim, segundo alfarrábios de Miguel Júnior, 

protetor da minha memória, em 3 jogos perdeu 4 pênaltis seguidos.

 CAMINHO DAS ÍNDIAS 

. QUANTO ao jogo, apesar da nítida superioridade tricolor, 

ponto principal foi ter encontrado rumo certo do modelo 

tático, com 4-3-3 que funcionou bem, especialmente com Luiz 

Henrique ali na meia-esquerda, surpresa mesmo foi o ponta Igor 

Torres, oriundo das bases, que entrou no lugar de Osvaldo na 

ponta e não tremeu. O lugar é seu, mais cedo do que se pensa.

 FILHO DO BEBETO

.POUCOS perceberam. Mattheus, do Coritiba, é filho do ex-

atacante Bebeto, que foi campeão do mundo. 

.AQUELE que, Copa de 1994, ao fazer gol do Brasil, na borda 

do campo, fez o tradicional gesto de balançar o filho que estava a 

caminho. Este mesmo do Coritiba.

ALAN 
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Torres, marcaram sete vezes 
cada na quarta divisão. Já no 
Mirassol, Fabrício Daniel ba-
lançou as redes em 11 oportu-
nidades e é o vice-artilheiro 
da competição, atrás somente 
de Zé Eduardo, do Brasiliense, 
que tem 12 tentos.

O clube cearense chegou 
nessa quinta-feira, 4, a Mi-
rassol, e a delegação fi cou 
concentrada em um hotel. 
Somente atletas não relacio-
nados para o embate farão 
trabalhos no campo e na aca-
demia, enquanto os jogadores 
que atuarão se recuperam 
fi sicamente para entrar em 
campo na tarde do sábado.

Mirassol-SP
4-4-2: Jefferson Romário; 
Danilo Boza, Vinícius 
Baracioli, Heitor e Luiz 
Henrique; Daniel, Cássio 
Gabriel, Rafael Tavares 
e Netto; João Carlos e 
Fabrício Daniel. 
Técnico: Eduardo Baptista

Floresta
4-4-2: Douglas Dias; Lito, 
Alisson, Willian Goiano e 
Fábio Alves; Thalison, Jô, 
Marconi e Deysinho; Núbio 
Flávio e Flávio Torres. 
Técnico: Leston Júnior

Local: estádio José Maria dos 
Campos, em Mirassol, São 
Paulo
Data: 6/2/2021
Horário: 16 horas
Árbitro: Vinícius Gomes do 

Amaral (RS)
Assistentes: Jorge Eduardo 
Bernardi (RS) e José Eduardo 
Calza (RS)
Transmissão: MyCujoo e TV 
Brasil

BRASILEIRO SÉRIE D 
ROTEIRO DO JOGO
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