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Fortaleza ganha de 
3 a 0 do Vasco no 
Castelão e abre 4 

pontos da zona de 
rebaixamento
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Câmara aprova projeto de 
autonomia do Banco Central; 
texto vai para sanção 
PÁGINA 8; EDITORIAL, PÁGINA 16

POLÍTICA

Com recuo de 5,8%, 
comércio no Ceará tem pior 
desempenho em quatro anos 
PÁGINA 9

ECONOMIA

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

SERÁ SUSPENSO
NO CARNAVAL

Novas regras do decreto, anunciadas pelo governador Camilo Santana, preveem 

controle na entrada e saída de Fortaleza e barracas de praia funcionando até as 

15 horas. Normas valem de amanhã, 12, até a Quarta-Feira de Cinzas, 17 CIDADES, PÁGINA 12
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MEDIDAS CONTRA COVID-19

93 ANOS
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Com gols nos 
acréscimos, Ceará 

empata em 1 a 1 
com o São Paulo

no Morumbi

ESPORTES

PÁGINA 19

CMFor tem sessão tumultuada  discutindo Previdência e comissões POLÍTICA, PÁGINA 6; ÉRICO FIRMO, PÁGINA 8

Sustentabilidade é crucial 
para avanço das empresas 
no mercado 
PÁGINAS 4 E 5
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Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável



ACERVO DE LEITOR

Nova
atual
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
5h42min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
11h32min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
17h55min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
23h57min / 0,3 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
5h42min / 2,7 metros

  MARÉ BAIXA
12h10min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
18h34min / 2,8 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

NOVA GESTÃO

4 VOTOS CONTRA E 1 A FAVOR

A chapa 1 “Seguir Avançando” 
ganhou eleição do Sindicato 
dos Médicos do Ceará, ontem, 
10. Os vencedores comanda-
rão a entidade pelo próximo 
triênio, que se estende de 2021 
a 2023. O presidente será Leo-
nardo Alcântara, ex-diretor 
fi nanceiro do Sindicato e a 
vice-presidente, Daniele Oli-
veira Barros, médica aneste-
sista nas iniciativas privada e 
pública. O POVO apurou que 
a chapa vencedora ganhou a 

disputa por uma diferença de 
265 votos. A chapa 2 “Médicos 
e Médicas em Defesa da Vida, 
da Ciência e do SUS” questio-
nará judicialmente o resul-
tado. Em nota, os candidatos 
sustentam que a eleição foi 
“explicitamente precária” e 
“frágil”, com “falhas eviden-
tes e numerosas”. Quatro mil 
profi ssionais estavam aptos a 
votar na eleição deste ano, que 
ocorreu de duas forma virtual 
e presencial. (Leonardo Maia)

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) adiou ontem, 10, a con-
clusão do julgamento sobre 
o reconhecimento do direito 
ao esquecimento. A questão 
trata do uso da imagem de 
pessoas envolvidas em ca-
sos de grande repercussão 
em programas de televisão. 
Até o momento, o placar da 
votação está em 4 votos a 1 
contra o reconhecimento do 
direito. Após a manifestação 
dos primeiros ministros que 
votaram, a sessão foi sus-
pensa e será retomada hoje, 
11. Primeiro a votar, o relator, 

ministro Dias To oli, rejeitou 
o reconhecimento ao direito. 
No entendimento de To o-
li, o pretenso direito ao es-
quecimento não é compatível 
com a Constituição. Segundo 
o ministro, a liberdade de ex-
pressão não perde seu valor ao 
longo do tempo. Ontem, os mi-
nistros Nunes Marques, Ale-
xandre de Moraes e Rosa We-
ber também acompanharam o 
relator. O ministro Edson Fa-
chin votou a favor, mas enten-
deu que a questão deve anali-
sada em cada processo que for 
julgado. (Agência Brasil)

Chapa 1 vence eleição do 
Sindicato dos Médicos do Ceará; 
oposição questiona resultado

STF decide nesta hoje sobre 
direito ao esquecimento

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

A rede de sorveteria Frosty vai abrir, até março, 10 novas lojas. Na lista, uma 
em Teresina (PI) e outra em Mossoró (RN). /// A Fetrans, pilotada por Chiquinho 
Feitosa, instalará neste ano uma unidade do Sest-Senat em Caucaia (RBF). /// 

Aeris Energy, líder na fabricação de pás eólicas no Brasil, que opera no Pecém, 
fechou 2020 com lucro líquido de R$ 113 milhões. /// Só lembrando: “E aí, adeus 
Mourão na chapa de Bolsonaro em 2022?”

DESMATAMENTO 

Segundo a diretoria de Meio 
Ambiente da Organização Mundial 
da Saúde, 70% dos últimos surtos 

epidêmicos começaram com o 
desmatamento.

CEARÁ 

o primeiro clube de futebol 
profi ssional do Brasil a receber o 

Greate Place to Work (GPTW), que 
aponta as melhores empresas para 

se trabalhar no Brasil.

TRANSPOSIÇÃO: OBRA NADA FRANCISCANA E COM MORTES

E
m menos de um ano, dois acidentes com rompimentos nas obras de 
transposição do rio São Francisco em território cearense. O mais 
recente, ocorrido na última segunda-feira, registrou três mortes e 
um ferido na Barragem de Atalho, município de Brejo Santo (Cari-
ri). As vítimas atuavam nos testes operacionais da tomada d’água do 
reservatório. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O 

rompimento de uma tubulação ocorreu quando eram realizados testes no sis-
tema da barragem e expôs certa fragilidade técnica do projeto. O Ministério do 
Desenvolvimento Regional liberou nota sobre o caso, informando que uma perícia 
para averiguar causas e responsabilidades será feita, o que é o lógico, mas sem 
dizer que prejuízos terá o Ceará. Nessa hora, nenhum bolsonarista aparece para 
ser o pai da obra. Valei-me, São Francisco!

REFLEXÕES
Presidente da Unimed Fortaleza, 
Elias Leite, avisa: Ceará está atra-
sado um mês em relação ao Ama-
zonas. Ou seja, o pior está por vir. 
A se confirmar a previsão, será 
que os parlamentares cearenses 
contrários às medidas do governo 
estadual farão mea culpa?

RESGATE
Equipe da CNN Brasil encon-
tra-se em Fortaleza nesta se-
mana gravando para o pro-
grama CNN Séries Originais, 
apresentado aos domingos por 
Evaristo Costa. Fez uma série 
de entrevistas com policiais e 
gente da imprensa que acom-
panhou o caso do furto ao BC.

VAI PASSAR...
Em plena pandemia da Co-
vid-19, há empresários que 
não temem o futuro e apostam 
no mercado. Nesta semana, 
Assis Cavalcante, CEO de Óti-
cas Visão, inaugurou uma loja 
no North Shopping. “Nós acre-
ditamos que tudo isso vai pas-
sar”, diz o empresário.

TÁ BOM!
O senador Luiz Girão (Pode) 
diz, em nota para a coluna, que 
não assinou a CPI para apurar 
postura do governo Bolsonaro 
com relação a Manaus, porque 
queria apuração abrangente, 
incluindo problemas dos Esta-
dos “para não servir apenas de 
palanque ideológico”.

CONCURSO
Conselho Regional de Correto-
res de Imóveis abriu concurso. 
Oferece três vagas imediatas e 
15 de cadastro reserva para o 
cargo de agente fiscal, que exi-
ge nível superior, com salário 
inicial de R$ 2.535. Pelo site do 
https://www.idib.org.br até às 
23h59min do dia 22 de março.

OPERAÇÃO DAVI
As micro e empresas de peque-
no porte que fizeram opção pelo 
Simples Nacional até o prazo le-
gal de 29 de janeiro, têm até o dia 
15 para regularizar pendências. 
Tudo exclusivamente pela inter-
net e no site: www8.receita.fa-
zenda.gov.br/SimplesNacional/.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_

INSENSIBILIDADE 
A sensibilidade para a arte de gestores da UFC e da Prefeitura produziu o “cancelamento” 
de obra cinética de Sérvulo Esmeraldo, que depende do espaço livre para causar sensa-
ções. Acabou encoberta pela parada de ônibus da entrada do Campus do Pici 

ACORDA, GENTE!
A Associação dos Conselhei-
ros Tutelares do Ceará está 
repassando EPIs (máscaras 
e álcool em gel) para todos 
os conselhos tutelares. Mas 
apenas 30% desse contingen-
te fez a retirada do material. 
“A Covid-19 está em alta”, 
alerta Eulógio Neto, presi-
dente da entidade.

SEM TURISTA
Permissionários de lojas 
instaladas na praça de ali-
mentação do aeroporto de 
Fortaleza calculam queda da 
ordem de 60% nas vendas. 
Nesta época, o movimen-
to, em ritmo de Carnaval, já 
estaria incrementado ali em 
quase 90%.

ORAÇÕES
Está enfrentando a Covid-19 
o ex-deputado federal e ex
-presidente estadual do PP, 
Padre José Linhares. Segundo 
seus amigos, vem se recupe-
rando bem e sob muitos cui-
dados, pois está com 90 anos.
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DonalD trump

após o Senado americano decidir que 
o processo  de impeachment de Donald 
Trump é constitucional, os autores 
do processo contra o ex-presidente 
começaram a apresentar seus 
argumentos ontem, 10, no segundo 
julgamento no Senado em um ano. A 
expectativa é que o julgamento avance 
rapidamente, com uma votação para 
condenar ou absolver Trump até o fim 
de semana. >Os democratas devem 
convencer 17 senadores republicanos 
de que o ex-presidente é culpado da 
acusação de incitamento à insurreição, 
caso queiram reunir a maioria 
necessária para condená-lo, resultado 
que no momento parece improvável.

SENADo DEbATE 
ImpEAcHmENT

Sarah Silbiger / getty imageS / aFP

ediÇÃo: DomITIlA ANDrADE  |  DOmiTilA.AnDrADe@OPOVO.COm.Br  |  85 3255 6101


bilhões de reais em cinco anos é a 
proposta da Agência nacional de 
energia elétrica (Aneel) de  devolução 
em impostos que foram cobrados 
acima do patamar correto

50,1
milhões de euros foi o 
prejuízo líquido em 2020 
da holandesa Heineken, 
segunda maior cervejaria 
do mundo
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Conselho 
projeta impacto 
positivo para 
o CE com Biden
| CoreCon-Ce |  Governo 

democrata dos EUA tem agenda ambiental

A gestão do recém-empossa-

do presidente dos Estados Uni-

dos da América (EUA), Joe Biden 

(Partido Democrata), tem gerado 

expectativas para a injeção de 

novos investimentos no Ceará. 

Em transmissão ao vivo nas re-

des sociais promovida pelo Con-

selho Regional de Economia do 

Ceará (Corecon-CE), a vice-pre-

sidente da entidade, Silvana Pa-

rente, e o conselheiro federal de 

economia, Lauro Chaves Neto, 

avaliam que os investimentos 

anunciados por Biden em ener-

gias renováveis podem ser cap-

tados pelo Ceará.

Conforme pontua Chaves Neto, 

uma série de fatores pode fazer o 

Ceará se destacar para conseguir 

esses investimentos internacio-

nais. Um deles é a localização 

geográfica do Estado, que se con-

figura mais próximo dos Estados 
Unidos do que estados do sudeste 

e sul do Brasil, por exemplo. A es-

trutura “moderna” dos portos de 

exportação do Ceará também se 

destacam, avalia o conselheiro.

Segundo analisam os especia-

listas, o novo governo de Biden 

irá prezar pela agenda ambiental. 

Logo no primeiro dia da posse, 

o presidente democrata assinou 

termo que colocou de volta os Es-

tados Unidos no Acordo de Paris. 

Ainda durante a campanha pre-

sidencial, Joe Biden havia anun-

ciado, como promessa de gestão, 

plano para gastar US$ 2 trilhões 

em energias renováveis durante o 

mandato. Como o Ceará faz parte 

dos principais centros brasilei-

ros produtores de energia limpa, 

além de produtor de equipamen-

tos para essa indústria, a aposta é 

que os cearenses sejam beneficia-

dos com o pacote de investimen-

tos e consigam atrair novos negó-

cios para o Estado.

Conforme sugere o professor 

Chaves Neto, a nova gestão da 

Casa Branca americana poderá 

então oferecer mais oportunida-

des do que ameaças para o Ceará. 

“Aqui temos um leque de opções 

muito importantes. Qualquer pe-

quena parcela nesse movimento 

americano que a gente conseguir 

trazer para o Ceará vai trazer um 

impacto gigantesco”. (Everton 

Lacerda, especial para O POVO)

Camila de almeida em 2019/o Povo

cEArÁ tem instalações industriais que 
exportam materiais para energia eólica

Ontem, no 10º dia do primeiro mês da quadra chuvosa, só 
choveu até agora no Ceará 0,2% da média histórica para o mês 
de fevereiro. O normal para o período é 118,6 milímetros de 
chuva. mas, neste fevereiro a média até agora é de 0,2 
milímetros no estado. 

Só cHovEu 0,2% Do NormAl

10º dia de fevereiro
aurelio alveS

eConoMIa

Um novo vazamento de dados na 
internet pode ter exposto mais de 
100 milhões de contas de celular 
neste mês de fevereiro, segundo o 
dfndr lab, da empresa de 
cibersegurança PSafe. entre as 
informações vazadas estão o 
número de celular do presidente 
Jair Bolsonaro e da apresentadora 
Fátima Bernardes. Segundo a 
PSafe, os dados estavam 
disponíveis para a compra na dark 
web desde o dia 3 de fevereiro 
deste ano, e incluía informações 
como CPF, número de celular, tipo 
de conta telefônica, minutos 
gastos em ligação e outros dados 
pessoais. Ao todo, 102.828.814 
contas foram vazadas e, a 
princípio, acredita-se que 
pertencem a usuários das 
operadoras Claro e Vivo. (Ae)

Novo vazamento de 
dados expõe 100 mi 
de celulares

80% dos paCIentes

Os resultados de um estudo feito 
no feito no instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas (inCor) 
mostram que 80% dos pacientes 
de Covid-19 tiveram disfunções 
cognitivas. Outro dado alarmante 
mostra que sequelas cognitivas 
não acontecem somente em 
pessoas que sofreram a doença 
no estágio mais grave. Pacientes 
que tiveram coriza ou outros 
sintomas mais leves e até mesmo 
os assintomáticos também foram 
diagnosticados com disfunção 
cognitiva em algum grau. A 
pesquisa indica que o vírus 
ocasiona dificuldade de 
concentração ou atenção, perda 
de memória ou dificuldade para 
lembrar-se das coisas, problemas 
com a compreensão ou 
entendimento, dificuldades com o 
julgamento e raciocínio, 
habilidades prejudicadas, 
problemas na execução de várias 
tarefas, mudanças 
comportamentais e emocionais, 
além de confusão. (Agência Brasil)

Covid-19 deixa 
disfunções 
cognitivas 

Covid-19
rePrODUçãO inSTAgrAm/ reBeCA ABrAVAnel 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia 
legislativa de São Paulo (Alesp) abriu por unanimidade ontem, 
10, um processo de cassação do deputado estadual Fernando 
Cury (Cidadania) por importunação sexual. O parlamentar foi 
flagrado pelas câmeras da Alesp, em 1º de dezembro, colocando 
a mão na lateral dos seios da deputada isa Penna (PSOl), que o 
acusa de assédio sexual. (Ae)

AlESp AbrE procESSo DE cASSAção 

assédio sexual
divulgaÇÃo/aleSP

O apresentador e empresário Silvio Santos, 90, recebeu a dose 
da vacina CoronaVac, ontem, 10, em um posto de vacinação da 
Prefeitura de São Paulo. As filhas Patrícia e rebeca Abravanel 
comemoraram o momento. “Agradecendo muito a Deus por esse 
momento”, escreveu rebeca no instagram.

SIlvIo SANToS é vAcINADo 



Mercado exige negócios 
atentos a fatores  
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sociais, 
ambientais e  
de governança

divulgaÇÃo / ambev

Ambev no Ceará tem espaço para 

captação de energia solar fotovoltaica 

A preocupação da população 
mundial sobre como as empre-
sas devem estar engajadas com 
conceitos de responsabilidade 
social e ambiental cresceu nos 
últimos anos. Cuidar de toda 
cadeia de produção e das pes-
soas que são impactadas pelos 
trabalho - desde o fornecedor, 
funcionário até o cliente - pas-
sou a ser primordial. Os negó-
cios estão mais preocupados 
com o futuro. Não só com as 
metas de receitas ou acordos 
firmados, mas também com fa-
tores ambientais e a ameaça de 
crise climática iminente e como 
isso afetaria a longevidade dos 
negócios e da própria sociedade 
como conhecemos.

No mundo corporativo, o 
conjunto de práticas ambien-
tais, sociais e de governança 
(ESG na sigla em inglês) que 
pode ser usado desde guia 
para investimentos a esco-
lhas de consumo focadas em 

sustentabilidade ganhou força, 
vem cativando as grandes cor-
porações, já que os investidores 
e os consumidores cobram pos-
tura diferenciada e esses gesto-
res passaram a ter maior inte-
resse na rentabilidade aliada às 
boas práticas.

Apesar de ser tratada como a 
grande novidade do momento, 
o conceito não é tão novo. Des-
de que as Nações Unidas (ONU) 
lançou os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), 
incentivando que os negócios 
incrementem seus modelos de 
negócios com as metas, o ESG 
passou a ser falado. Nas ODS, o 
foco principal é combater a de-
sigualdade e a injustiça, acabar 
com a pobreza e combater as 
alterações climáticas até 2030.

Wilton Daher, vice-presi-
dente do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças do Cea-
rá (Ibef-CE), teve como tema 
de dissertação de mestrado 
em Administração defendida, 
em 2006, a análise do valor da 
responsabilidade social corpo-
rativa na geração de valor re-
putacional nas organizações. 

sAmuel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br

| posicionamento | Oriundo 

da sigla em inglês, o conceito 

ESG vem dominando o mercado 

corporativo atual. Atender às 

demandas vindas desses fatores 

é decisivo para obter negócios 

no atual momento de mercado
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ambientais e  
de governança

Como as empresas têm marchado  
em prol da sustentabilidade

Novas questões e soluções.

O social e o ambiental ganharam 
força na equação que envolve os in-
vestimentos nos negócios. Os entes 
do mercado têm entendido que con-
tribuir com as comunidades para que 
as ODS da ONU sejam alcançadas, 
diminui os riscos sobre os aportes e 
alavanca seus negócios.

Para o doutor em Economia pela 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e professor dos MBAs 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
Mauro Rochlin, o Brasil evolui para 
além dos já conhecidos fundos ver-
des, que têm como premissa o apor-
te em ativos que sejam amigáveis ao 
meio ambiente.

“Esses conceitos eram vistos de 
maneira isolada, ainda que já fos-
sem adotados por algumas empre-
sas. A ideia é que os consumidores 
percebam isso, além dos investi-
dores, e a empresa que se alinha 
genuinamente com o conceito seja 
beneficiada”, analisa.

Rochlin acrescenta que as empre-
sas nacionais, individualmente, bus-
caram se diferenciar do próprio País, 
até para não angariar a má fama que 
o atual governo alcançou no merca-
do internacional. Ele avalia que de-
vemos ver cada vez mais empresas 
alinhadas ao ESG, adotando conse-
lhos e trabalhos engajados. “Não sei 
dizer se é o fim da economia do tudo 
pelo lucro. Mas vemos que cresce a 
cobrança dos consumidores e socie-
dade pela defesa do meio ambien-
te. O lucro continua sendo o norte 

principal, mas o caminho até lá será 
sob outros preceitos.”

No fim do ano passado, a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) anun-
ciou uma consulta pública para rever 
as informações que as companhias de 
capital aberto devem prestar ao ór-
gão. A agenda inclui fatores de riscos 
sociais, ambientais e climáticos, bem 
como dados sobre diversidade nos 
cargos de administração e entre seus 
empregados. Essa iniciativa reforça 
ainda mais a relevância de questões 
ligadas à ESG no mundo corporativo 
e indica um movimento crescente 
de mudanças e avaliações internas 
das empresas, além de mostrar uma 
preocupação do mercado investi-
dor com o tema. Inclui ainda o fa-
tor político, como as cobranças das 
grandes potências e o retorno dos 
Estados Unidos à pauta ambiental 
de desenvolvimento de ações sus-
tentáveis na economia.

No Brasil desde 2012 e criado a 
partir da parceria com o B Lab, o Sis-
tema B é um dos atores no meio cor-
porativo no trabalho de engajamento, 
divulgação e articulação de um movi-
mento global de pessoas que usam os 
negócios para a construção de uma 
economia mais inclusiva, equitati-
va e regenerativa para as pessoas e 
para o planeta. A diretora executiva 
do Sistema B Brasil, Francine Lemos, 
ressalta que o objetivo do trabalho 
das empresas comprometidas com o 
selo ESG é para que o maior indica-
dor de sucesso empresarial seja o de 

provocar impactos positivos que ge-
rem valor para a sociedade e o meio 
ambiente de maneira sustentável.

“Para as grandes empresas, prin-
cipalmente as de capital aberto, é 
uma questão de sobrevivência. Du-
rante a pandemia, vimos que o sis-
tema econômico praticamente ruiu 
e isso passa muito por questões de 
governança”, diz. A executiva ainda 
aponta que o “Brasil está perdendo 
a oportunidade de apostar na recu-
peração econômica verde”, pois não 
vem olhando para a pauta com tan-
ta seriedade, mesmo tendo grande 
capacidade de diferenciação no seg-
mento de desenvolvimento sustentá-
vel, vide a evolução em setores como 
produtos de beleza - case da Natura 
- e setor de energias renováveis.

Alinhado a essas práticas, o em-
preendedor social e dono da in3ci-
ti, Haroldo Rodrigues Jr., prima por 
encontrar negócios com iniciativas 
de impacto positivo social e ambien-
tal. Analisando o mercado local, ele 
destaca que os novos negócios têm a 
consciência de engajamento nas prin-
cipais pautas desde o nascimento. 
Mas ainda é preciso mais, vista a nos-
sa desigualdade social e econômica.

“Não estamos atrasados, mas se-
guindo uma tendência, em meio às 
dores que impactam nossa Região. 
Precisamos continuar levando essa 
pauta aos formadores de opinião e 
que o ESG paute o desenvolvimento 
econômico local”, defende. (Samuel 

Pimentel)

FCo FoNteNele

Haroldo rodrigues Jr., proprietário da in3citi, investe em negócios de impacto relacionados com a pauta eSG

valor
de acordo com o 
instituto ethos de 
responsabilidade 
Social, 70% do 
valor de uma 
empresa está 
representado 
pelas suas ações 
sociais. ações 
como boas 
práticas quanto 
ao meio ambiente 
têm sido destaque 
no ranking da 
responsabilidade.



Ele explica que esses preceitos 
estão ligados ao que é chamado 
de Nova Economia e são defen-
didos por ganhadores do Prê-
mio Nobel de Economia, como 
Amartya Sen. Nesse novo ce-
nário, a defesa dos princípios 
éticos socialmente sustentáveis 
são bases.

Atualmente, os investidores 
- inclusive de grandes fundos 
- estão atentos à pauta ESG ao 
tomar decisões de negócios. A 
Pesquisa de Investidores da EY 
ainda em 2017 já destacava que 
uma governança fraca, aliado a 
desempenho ambiental ruim, 
escassez de recursos, mudan-
ças climáticas e os riscos aos 
direitos humanos são fatores 
relevantes na probabilidade de 
mudar decisões. As informa-
ções não financeiras passaram 
a ser relevantes.

Wilton avalia que o Brasil 
ficou na margem da pauta ESG 
por muito tempo, mas agora 
ficou inevitável entrar na dis-
cussão e pautar mudanças. “O 
mundo mudou e essa geração 
está mais atenta à preserva-
ção do meio ambiente. Muitas 
empresas lançam títulos no 
mercado, mas agora aquelas 
que possuírem esse título verde 
(ESG) é que vão captar recursos 
mais facilmente.” E acrescenta: 
“E não adianta brigar contra o 
que o mercado internacional 
busca. Temos de entrar nes-
se mercado de mudanças para 
não perdermos bilhões em in-
vestimentos”.

De acordo com o Institu-
to Ethos de Responsabilidade 
Social, 70% do valor de uma 
empresa está representa-
do pelas suas ações sociais. 
Ações como boas práticas 
quanto ao meio ambiente têm 
sido destaque no ranking da 
responsabilidade social.

Essas pautas têm sido ade-
rentes em grandes empresas 
nacionais, como a Ambev. Ao 
O POVO, a empresa destaca 
que desde sua fundação, há 20 
anos, tem buscado evoluir com 
o compromisso de sustentabi-
lidade dos produtos e opera-
ção, como também trabalhar 
interna e externamente, com 
parceiros, o aperfeiçoamento 
de processos para subir nos 
índices de ecoeficiência.

“Nosso sonho é unir as pes-
soas para um mundo melhor e, 
para chegar lá, estabelecemos 
metas de sustentabilidade 
com objetivos de curto, médio 
e longo prazo que contribuem 
com nosso objetivo maior”, 
afirma a empresa. No curto 
prazo, são cinco metas a se-
rem batidas até 2025, mas cujo 
impacto significativo contribui 
para um futuro melhor no lon-
go prazo. São elas: agricultura 
sustentável, gestão de água, 
embalagem circular, mudan-
ça climática e ecossistema de 
empreendedores.

O trabalho da Ambev ainda 
inclui a sustentabilidade em-
presarial, com a destinação de 
mais de R$ 1 bilhão para proje-
tos que gerem impacto positi-
vo. Ainda apostam em parce-
rias com startups e pequenos 
empreendedores, para tentar 
dar mais agilidade e compor 
mais visões e oportunidades 
de trabalho. Um dos exemplos 
de iniciativas é a Aceleradora 
100+, de aceleração de star-
tups com projetos de solu-
ções socioambientais, um dos 
pilares importantes para a 
Ambev. Em 2019, o programa 
selecionou 18 startups, onde 
os participantes receberam 
mentorias da Ambev durante 
todo o programa e se torna-
ram parceiros.

engajamento 

pRoativo dos 

acionistas

Um programa com esse objetivo permite 
que uma organização de capital aberto 
entenda as questões importantes para os 
investidores, incluindo passivos. Já não é 
suficiente o relacionamento com 
investidores centrado em divulgações 
trimestrais.

abRace a 

sustentabilidade

a tendência é que empresas que 
encontrem o sucesso no mercado 
também estejam em dia com questões 
ambientais e sociais como parte da 
criação de uma estratégia de negócios 
sustentável e parte integrante de um 
perfil de governança.

apRimoRe sua 

goveRnança inteRna

a governança da sustentabilidade não 
deve se limitar à diretoria. todos os 
níveis de gestão devem estar envolvidos 
na incorporação da sustentabilidade.

Fonte: Harvard law School / Journal of 
Business ethics / ecycle

DICAS A SEREM 
ADOTADAS
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A sessão plenária da Câmara 
Municipal de Fortaleza (CMFor) 
ocorrida na última quarta-feira, 
10, foi atípica e repleta de discus-
sões no plenário e nos bastido-
res. A sessão, iniciada de manhã, 
durou mais de oito horas e pro-
longou-se até o início da noite.

Temas como a legitimida-
de da escolha de presidentes de 
parte das comissões da Casa e a 
tramitação de projetos que pre-
param terreno para a reforma 
da Previdência dos servidores do 
Município geraram divergências 
e até mesmo incertezas entre os 
próprios parlamentares. 

Priscila Costa (PSC) chegou 
a ser escolhida presidente da 
Comissão de Direitos Humanos 
e Cidadania (CDHC). Conserva-
dora, ela chegou a divulgar nota 
ressaltando que não pautaria 
matérias com “viés ideológico”. 

Membros da mesma comis-
são, mas do outro lado do es-
pectro político, as vereadoras 
Larissa Gaspar (PT) e Adriana 
do Nossa Cara (Psol) questiona-
ram a legitimidade da votação.

“Recebemos informação da 
assessoria da Câmara sobre 
um equívoco na convocação dos 
parlamentares, devido a altera-
ção da titularidade de membros 
da Comissão. Parte dos mem-
bros não foi convocada para a 
escolha da presidência, tor-
nando a eleição ilegítima”, disse 
Adriana em nota. 

Larissa reforçou que “uma 
nova eleição deve ser realizada” 
e que colocará seu nome à dis-
posição para o pleito. 

A confusão e as trocas envol-
vem titulares das comissões de 
Saúde e Direitos Humanos. Se-
gundo assessoria da Casa, um 
setor não ficou sabendo da troca 
de parlamentares e convocou os 
vereadores sem levar em consi-
deração o acordo de permuta.

“Foi eleita à presidência sem 
a participação dessas pessoas”, 
afirmou a comunicação da CM-
For, que confirmou a anulação 
das eleições.

Questionada se havia sido co-
municada de alguma irregula-
ridade, a assessoria de Priscila 
Costa disse que não. A designa-
ção da vereadora chegou a ser 
publicada no Sistema de Apoio 
ao Processo Legislativo da CM-
For na tarde de ontem, mas à 
noite o status de “presidente” 
deu lugar ao de “membro”.

No plenário da Casa, dois 
projetos enviados pelo prefeito 
José Sarto (PDT) iniciaram um 
longo embate sobre as mudan-
ças nas regras da Previdência 
dos servidores municipais.

As propostas dispõem sobre 
alterações de dispositivos da 
Lei Orgânica da Cidade, visando 
a adequação da atual legislação 
à norma federal, e preparam 
terreno para a reforma da Pre-
vidência na Capital.

Dentre as alterações e revo-
gações da mensagem, que tra-
mitou em regime de urgência, 
estão trechos que versam sobre 
as condições de idade mínima e 
tempo de serviço para aposen-
tadoria, que passariam a ser as 
mesmas dos servidores federais 
e a licença de três meses a cada 
cinco anos de exercício efetivo

A matéria foi aprovada no 
início da noite, em primeira 
discussão, por 31 votos favorá-
veis contra nove contrários. O 
texto deve cumprir prazo regi-
mental de dez dias para retor-
nar ao plenário e ser discutido 
em segundo turno.

Vereadores do PT manifes-
taram-se contrários ao trâ-
mite. Segundo eles, o bloco de 
partidos de esquerda foi “dei-
xado de fora” de uma comissão 
especial que analisaria a alte-
ração da Lei Orgânica.

“Compuseram uma comissão 
sem respeitar a proporcionali-
dade. Ela foi formada excluindo 
nossos vereadores porque sa-
bem que nós pediremos vistas”, 

| legislativo | Eleições para presidência de duas comissões 

serão anuladas. Projetos que preparam terreno para a reforma da Previdência municipal geraram 

discussão de mais de oito horas

Sessão na CMFor é marcada 
por confusão sobre comissões 
e Previdência

Jairo oliveira/CMFor

SESSÃo atipica entrou 
pela noite e foi bastante 

tumultuada

Sindicato planeja manifestação 
em frente ao Paço Municipal

Sindifort. Manhã de hoje 

Nesta quarta-feira, mem-
bros do Sindifort, que repre-
senta servidores públicos de 
Fortaleza, estiveram na Câma-
ra Municipal para pressionar 
vereadores a se posicionarem 
contra a proposta de reforma 
da Previdência. 

Um protesto organizado pela 
entidade está previsto para as 9 
horas desta quinta-feira, 11, em 
frente ao Paço Municipal.

A Frente Sindical das Entida-
des Representativas dos Servi-
dores e Empregados Públicos 
Municipais de Fortaleza (Fer-
sep-For) disse que reivindicou 
à Prefeitura de Fortaleza uma 
reunião para discutir série de 
pautas de interesse dos servi-
dores municipais. 

Segundo o grupo, “desde o 
dia 7 de janeiro, quando foi pro-
tocolado um pedido de audiên-
cia no Paço Municipal, a Frente 
tenta dialogar com o governo 

Sarto, no entanto, não houve 
qualquer retorno do Executivo”.

Com isso, as 14 entidades 
representativas que com-
põem a Frente Sindical ten-
taram na manhã desta quar-
ta-feira debater o tema com 
os vereadores.

Dentre as reivindicações do 
grupo estão os reajustes sa-
lariais anuais, para recompor 
perdas de poder aquisitivo, e 
do auxílio-refeição; abertura 
de debate prévio com as enti-
dades em caso de reforma da 
Previdência municipal, rea-
lização de concurso público, 
dentre outros.

Segundo os servidores, 
além do projeto que prevê as 
mudanças nas aposentado-
rias do funcionalismo público 
municipal, o governo preten-
de enviar projetos para acabar 
com a licença prêmio e anuê-
nios. (Vítor Magalhães)

vítor magalhÃES
vitor.magalhaes@opovo.com.br

ediÇÃo: JoÃo marcElo SEna | JoaoMarCelosena@oPovo.CoM.Br | 

disse o vereador Guilherme 
Sampaio (PT), reforçando que o 
processo foi “atropelado”.

“Todo mundo recebeu isso on-
tem (terça-feira) à noite”, com-
pletou referindo-se às matérias 
enviadas pelo Executivo. O vice
-presidente da Casa, Adail Júnior 
(PDT), defendeu que a Câmara 
não estava retirando direitos.

“Estamos fazendo uma exi-
gência do Governo Federal. Uma 
adequação das leis municipais à 
reforma da Previdência federal. 
Se não fizermos isso até março, 
não receberemos repasses fede-
rais”, disse.

As discussões entre lideran-
ças petistas e a base do PDT 
reforçam ainda o racha entre 
as legendas no município e a 
tendência de que o PT siga na 
oposição ao governismo. Apesar 
dos esforços de parte das cúpu-
las estaduais das duas legendas 
para tentar unificar as bancadas 
na base do prefeito.
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O jornalista e escritor Lira 
Neto não está mais à frente dos 
trabalhos para produção de livro 
que seria escrito sobre o enfren-
tamento da pandemia no Ceará. 
Ele havia sido contratado pelo 
Governo do Estado para realiza-
ção do material, mas anunciou 
desistência na tarde desta quar-
ta-feira, 10.

“(...) diante de interpretações 
e ilações as mais diversas, pu-
blicadas na imprensa e reper-
cutidas por canais de divulgação 
online — algumas delas levia-
nas, que buscaram atingir-me o 
nome e a reputação —, decidi 
solicitar ao Governo do Estado 
do Ceará e à empresa Soter De-
sign o meu afastamento pessoal 
e profissional do projeto”, escre-
veu o cearense numa rede social. 

Valores do contrato foram di-
vulgados por parlamentares de 
oposição à gestão estadual sob 
argumento de que o gasto seria 
desnecessário, dado o contexto 
de pandemia.

A repercussão levou Neto a 
usar as redes sociais, inicialmen-
te, para explicar que os serviços 
para os quais foi contratado - 
pesquisa documental, realiza-
ção de entrevistas e elaboração 
do texto - seriam feitos por uma 
equipe de repórteres contratada 
por ele para pesquisa, apuração 

e redação e eram equivalentes a 
30% do montante divulgado, de 
R$ 547 mil. O comunicado sobre 
a desistência foi publicado ho-
ras depois.

O escritor, especificamen-
te, receberia 24,7%, ou R$ 135,6 
mil, segundo nota do Governo 
do Ceará publicada em 9 de fe-
vereiro. Dois mil exemplares 
seriam distribuídos em espaços 
públicos gratuitamente.

“Não tenho qualquer in-
gerência, poder de decisão 
ou responsabilidade sobre o 
destino dos demais 70% dos 
recursos”, ele escreveu em co-
municado anterior ao do afas-
tamento. “Estes foram assumi-
dos e serão administrados por 
um escritório especializado, a 
Soter Design, que é a empresa 
contratada pelo governo e res-
ponderá por todas as etapas 
posteriores, o que inclui mais 
de uma dezena de itens...”

O jornalista lamentou que o 
episódio tenha ganhado “pro-
porção indevida” e sido “ins-
trumentalizado politicamente” 
após veiculação pela imprensa, 
citando especificamente o jornal 
O Estado de S. Paulo. Lira Neto 
é biógrafo de Getúlio Vargas, 
Padre Cícero e Maysa, além de 
ex-ombudsman do O POVO.

Ainda segundo o escritor fri-
sou, a ideia de escrever e publi-
car o livro-reportagem partiu 
unicamente do entendimento 
de que é importante “documen-
tar em perspectiva histórica, o 
drama enfrentado nos últimos 

| apÓS REpERcUSSÃo | 

Jornalista criticou o que considera ter sido equívoco da imprensa e lamentou 

que contrato tenha sido objeto de uso político

Lira Neto abandona projeto 
de livro sobre pandemia de 
Covid-19 no Ceará

divulgação

EScrITor cearense iria 
coordenar o projeto

Título coordenada em duas 
colunas

Cartola sub 18. Abre coordenada

carloS Holanda

carlosholanda@opovo.com.br

op oNliNE  www.opovo.Com.br

Soli cae non tum hintea dius, vid 
molicer nihicatil tiam orum orem fir 
paribus. inati publ.urs apercere, qua re

meses pelo conjunto da socie-
dade, de forma dolorosamente 
trágica, a partir dos relatos e ex-
periências vividas por gestores, 
profissionais de saúde, pacientes 
e familiares das milhares de víti-
mas afetadas pela epidemia.” 

O POVO entrou em contato 
com o Governo do Ceará para 
obter detalhes do contrato 
assinado com o jornalista e 
com a empresa citada por ele, 
a Soter Design.

Em nota encaminhada à re-
portagem, o Governo confirmou 
que o escritor abandonou os tra-
balhos em torno do livro por de-
cisão pessoal.

O comunicado expressa que 
o contrato foi feito com “abso-
luta transparência e licitude” e 
que Lira Neto foi “injustamen-
te atacado com informações 
inverídicas nas redes sociais e 
em alguns veículos de impren-
sa.” O Governo afirma ainda 
que em razão disso, o contra-
to “está sendo rescindido, e o 
mesmo não terá continuidade”.

A reportagem também 
tentou contato com Lira Neto 
por meio de um número de 
telefone celular. As chamadas 
não foram atendidas. O apa-
relho não possuía conta no 
WhatsApp.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão anunciou nesta 
quarta-feira, 10, o novo Pla-
no Amazônia 21/22, que vai 
substituir a ação militar na 
Amazônia, a chamada Opera-
ção Verde Brasil 2, que acaba 
no dia 30 de abril.

Durante a 4ª reunião do 
Conselho Nacional da Ama-
zônia Legal (CNAL), que é 
presidido por Mourão, o vi-
ce-presidente mencionou 
“quatro eixos de atuação” do 
Plano Amazônia, para con-
tinuidade de ações de fisca-
lização e combate aos cri-
mes ambientais e fundiários, 
como desmatamento ilegal e 
as queimadas na Amazônia.

O plano trata de “prioriza-
ção de áreas onde a ocorrên-
cia da ilicitude pode impactar 
de maneira mais decisiva os 
resultados da gestão ambien-
tal; aumento da efetividade 
da fiscalização e o fortaleci-
mento dos órgãos; contenção 
dos ilícitos em conformidade 
com a lei; e disponibilização 
de alternativas socioeconô-
micas à população dentro do 
princípio do desenvolvimen-
to sustentável”.

“Nós levantamos que 70% 
do desmatamento e dos cri-
mes ambientais, vamos co-
locar assim, ocorrem em 11 
municípios. Sete estão lo-
calizados no Pará, um em 
Rondônia, dois no Amazonas 
e um no Mato Grosso. Fo-
ram elencados como as áreas 
prioritárias. Esse foi o eixo 
principal que norteou nosso 
Plano Amazônia”, comentou 
Mourão. (Agência Estado)

Governo 
vai retirar 
militares da 
Amazônia e 
restringir área 
fiscalizada

VERdE BRaSil 2
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Mesa teve trabalho na 
tumultuada sessão de 

ontem 

OS DOIS LADOS 
DA OPOSIÇÃO

A 
nova Câmara Municipal de Fortaleza tem sua 
segunda semana com a nova configuração e 
já deu para entender muita, muita coisa. A 
sessão de ontem entrou pela noite. Não é coi-

sa comum. Na Assembleia Legislativa, vez em quando 
acontece. Entre os vereadores é coisa bastante rara. O 
assunto era importante: na prática, os primeiros pas-
sos de uma reforma da Previdência municipal. 

Nesse início de legislatura, já se vislumbra a atuação 
dos dois lados da oposição ao prefeito José Sarto 
(PDT). Na semana passada, a oposição à direita chegou 
com tudo, confrontou a mesa diretora. Porém, a mim 
ficou a impressão que foi fazer um giro e fez um jirau. 
Questionou as sessões com participação de vereadores 
fora do prédio da Câmara. Havia intenção de garantir a 
presença dos parlamentares no prédio, para que possam 
sentir a pressão na votação de medidas impopulares. 
Para isso cobraram o cumprimento da resolução 1.664. 
Porém, deixaram de atentar que a mesma resolução 
prevê apenas uma sessão por semana, às quartas-
feiras. Atualmente elas ocorriam, por acordo, às terças 
e quartas. A sessão de terça foi cancelada junto com 
a participação remota. Os vereadores terão 50% a 
menos de espaço de atuação em plenário. A diminuição 
da quantidade de sessões tem tudo a ver com o fato de 
terem ido ontem até tarde da noite. O adiamento de 
uma sessão agora vira uma semana. O resultado é que 
fizeram duas sessões, ou mais, ontem.

Também ontem se viu um outro lado da oposição. 
Aliás, há impasse se o PT é oposição ou não, porque o 
diretório municipal decidiu assim, o diretório estadual 
desfez a decisão, mas o PT municipal diz que não foi 
informado e segue com a deliberação. Enfim, a bancada 
do PT inteira votou ontem contra a proposta do prefeito 
Sarto. Não apenas isso: deram muitas dores de cabeça 
à mesa diretora com questionamentos regimentais que 
prolongaram a decisão.

Nesse aspecto, a bancada do PT é mais experiente. 
Sobretudo Guilherme Sampaio (PT). Demonstrou estar 
bem mais preparada para essas batalhas regimentais.

A base governista, por sua vez, mostrou que não será 
vencida pelo cansaço.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

REPRODUÇÃO/VÍDEO

PARTIDOS E POSIÇÕES
Houve votos interessantes na sessão de ontem. Por 
exemplo, Bruno Mesquita, do Pros, votou a favor da 
proposta do governo. Ele é, da bancada do partido 
do Capitão Wagner (Pros), a única incógnita política. 
Julierme Sena, Márcio Martins e Sargento Reginauro 
(este licenciado e substituído por Pedro Matos) já têm 
posições bem conhecidas. Inspetor Alberto chegou agora, 
mas também já se sabe suas posições. Bruno é a novidade. 
Vinha sinalizando que teria postura independente e, 
nesse primeiro teste, pendeu para o governo.

Já Enfermeira Ana Paula, do PDT, foi contra o prefeito. 
Ela é casada com o ex-vereador Márcio Cruz (PSD), 
que também era um governista que votava contra 
quando discordava. Ela iniciou o discurso elogiando o 
ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) pela capacidade de 
articulação. Uma forma de criticar o atual gestor pela 
ótica doméstica.

Três vereadores não votaram, todos de oposição: 
Inspetor Alberto e Márcio Martins, do Pros, e Priscila 
Costa (PSC). Os três, e mais notadamente Alberto e 
Priscila, são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E 
são duros opositores de Sarto. Não que eles estivessem 
ausentes por isso, mas as mudanças previdenciárias 
agora aprovadas são desdobramento da reforma 
federal. Até por isso outro opositor, Carmelo Neto 
(Republicano), liberal convicto, votou com o prefeito.

| CONGRESSO | Medida 

deve reduzir infl uência 
política sobre dirigentes. 
Texto segue para sanção 
de Jair Bolsonaro

Câmara aprova autonomia 
do BC, com mandatos fi xos 
para diretoria

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou na quarta-feira, 
10, por 339 votos a favor 114 votos 
contrários, o projeto de autonomia 
do Banco Central. Bandeira his-
tórica do BC, o projeto estabelece 
mandatos fi xos e não coincidentes 
para os dirigentes da instituição. 

A proposta também defi ne 
como objetivo fundamental do 
Banco Central assegurar a esta-
bilidade de preços, mas fi xa como 
objetivo secundário fomentar o 
pleno emprego. O texto, que já foi 
aprovado no Senado, vai agora à 
sanção do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido).

Pelo projeto aprovado, o pre-
sidente do Banco Central e os oito 
diretores da instituição - respon-
sáveis pela condução da política 
monetária (ou seja, o controle da 
infl ação) - terão mandatos fi xos de 
quatro anos. O mandato da presi-
dência do BC começará sempre no 
terceiro ano de governo do presi-
dente da República. 

O início dos mandatos dos 
diretores varia entre os quatro 
anos do presidente da República. 
Todos, presidente do BC e dire-
tores, podem ser reconduzidos 
por quatro anos.

Essa dinâmica marca uma 
mudança em relação ao que 
ocorre atualmente. Os dirigen-
tes do BC são hoje nomeados pelo 
presidente da República e podem 
ser demitidos a qualquer mo-
mento ou permanecer no cargo 
indefi nidamente.

Para o BC, o estabelecimento de 
mandatos fi xos reduzirá a infl uên-
cia política sobre seus dirigentes, 
que determinam o patamar da Se-
lic (a taxa básica de juros da eco-
nomia), atualmente em 2% ao ano. 
Com esse instrumento, o BC con-
trola a quantidade de dinheiro na 
economia e o impacto que isso tem 
sobre os preços.

Além disso, a autonomia é 
vista como um sinal positivo 
para o mercado financeiro - em 
especial, investidores interna-
cionais. Em tese, com mandatos 
fixos os diretores do BC teriam 
mais condições de manter a 
continuidade da política mone-
tária, independentemente do 
presidente da República eleito.

“A aprovação da independência 
do Banco Central representa justa-
mente a blindagem da instituição 
de quaisquer ingerências políticas, 
uma conquista histórica do país, 
longamente acalentada e fi nal-
mente alcançada agora”, escreveu 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), no Twitter.

A autonomia do BC é a primei-
ra aprovação de relevância com 
o deputado Arthur Lira (PP-AL) 
ocupando a presidência da Câ-
mara. O projeto foi apresentado 
pelo governo de Jair Bolsonaro 
como uma das suas prioridades 
ao Congresso Nacional.

Após a aprovação do projeto, 
Lira disse ter entregue um BC in-
dependente. “Para que o Brasil 
possa ser visto como um País que 
tem uma seriedade monetária e 
que pensa no futuro e no desenvol-
vimento de sua nação”, disse. 

O presidente da Câmara tam-
bém disse que “basta de engaveta-
mento para atrapalhar que o Bra-
sil não cresça propositalmente”.

Ao ser questionado sobre a re-
tomada do auxílio emergencial, 
Lira respondeu que quem tem que 
achar os recursos para o benefício 
é a Economia. “Não eu”, disse.

A votação foi marcada por “in-
fi delidades” partidárias, com de-
putados votando contra a orien-
tação de suas legendas. Entre 
eles, a deputada Tabata Amaral 
(PDT-SP) foi a favor do texto. Já 
o tucano Aécio Neves (PSDB-MG) 
votou contra a proposta que vem 
sendo debatida no Congresso há 
30 anos. (Agência Estado)
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O mês de dezembro, histori-
camente o de maior movimen-
tação para o comércio varejista, 
deixou um gosto bem amargo 
aos empresários cearenses no 
ano passado. O volume de ven-
das caiu 3,3%, em relação ao 
mês de novembro. Os dados da 
Pesquisa Mensal do Comércio, 
divulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), mostraram que 
essa foi a queda mais intensa, 
na variação mensal, para um 
mês de dezembro de toda a sé-
rie histórica, iniciada em 2000. 
No acumulado do ano, as perdas 
chegaram a 5,8%, no maior de-
clínio dos últimos quatro anos.

Por outro lado, ante igual pe-
ríodo de 2019, a pesquisa mostra 
que houve crescimento de 3,3% e 
é a sexta taxa positiva consecuti-
va nesse tipo de comparação.

A pesquisa mostrou também 
que o Estado está com mais 
dificuldade para se recupe-
rar das perdas impostas pela 
pandemia. O Brasil, apesar do 
resultado negativo no mês de 
dezembro (-6,1%), no acumu-
lado do ano, conseguiu fechar 
em alta de 1,2%.

Na avaliação do economista 
Ricardo Coimbra, presidente do 
Conselho Regional de Economia 
(Corecon-CE), isso se deve ao 
próprio perfil da economia cea-
rense, que é muito vinculada ao 
setor de serviços.

“E este é um setor que vem 
encontrando mais dificuldade 
para se recuperar neste con-
texto de pandemia. Turismo, 
eventos, entretenimento, por 
exemplo, praticamente, ain-
da não teve retorno das ativi-
dades. A taxa de desemprego 
é muito alta e isso acaba se 

refletindo na capacidade de 
consumo das pessoas.”

Especificamente sobre o de-
sempenho do comércio vare-
jista no mês de dezembro, ele 
acredita que pode ter tido tam-
bém o reflexo da antecipação do 
13º salário. “Por conta da pan-
demia, boa parte dos benefícios, 
principalmente dos aposenta-
dos, foram antecipados em me-
ses anteriores.”

No Ceará, no varejo amplia-
do, que inclui veículos, motos, 
partes e peças e material de 
construção, o volume de vendas 
caiu 4,4% em relação a novem-
bro. Mas está 4,2% maior do que 
igual mês do ano anterior. O acu-
mulado do ano também ficou no 
vermelho (-5%).

Dos treze segmentos pesqui-
sados, em apenas quatro hou-
ve crescimento nas vendas em 
2020: material de construção 
(5,8%); equipamentos e mate-
riais para escritório, informática 
e comunicação (5%); hipermer-
cados e supermercados (3,8%); 
e hipermercados e supermerca-
dos, incluindo produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo (1,8%).

Já dentre os segmentos que 
tiveram maior dificuldade de 
recuperação, destaque para te-
cidos, vestuário e calçados que 
registrou queda de 22,6% no 
volume de vendas. Em segui-
da, aparecem eletrodomésticos 
(-21,8%) e livros, jornais, revistas 
e papelaria (-19%).

Apesar da queda no volume 
de vendas do comércio no Cea-
rá, de modo geral, o impacto no 
faturamento não foi na mesma 
proporção. Em 2020, a receita 
nominal de vendas do varejo foi 
menor do que no acumulado do 
ano anterior. Quando se observa 
o comércio varejista ampliado 
constata-se uma estabilidade em 
relação ao ano anterior (-0,1%).

“As empresas estão vendendo 
menos, mas como o preço dos 
produtos subiu, acaba tendo uma 
receita semelhante ao de anos 
anteriores”, explica Coimbra.

| BAlANçO 2020 | Dados 

do IBGE mostraram também que, no mês de dezembro, a queda foi de 3,3%, em relação a novembro, o pior 

desempenho da série histórica iniciada em 2000 

Com queda de 5,8%, 
comércio no Ceará tem pior 
resultado em quatro anos
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movimentação do comércio no Centro de 
Fortaleza. Pontos fechados e poucos consumidores

No Brasil, apesar da queda 

de 6,1% em dezembro, o ano 

fechou com alta de 1,2%

Atividades comerciais.

O volume de vendas do 
comércio varejista brasilei-
ro fechou 2020 com uma alta 
de 1,2%, segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Comér-
cio (PMC). A receita nominal 
teve alta de 6%.

Segundo o pesquisador 
Cristiano Santos, do IBGE, a 
pandemia de Covid-19 teve 
impacto nos resultados da 
pesquisa ao longo do ano. 
“Os resultados da pesquisa 
costumam ter variações me-
nores, mas com a pandemia 
houve uma mudança neste 
cenário, já que tivemos dois 
meses (março e abril) de que-
das muito grandes”, afirma.

Apesar da alta no ano, 
o comércio teve quedas de 
6,1% no volume de vendas (a 
mais intensa da série histó-
rica iniciada em 2000) e de 
5,3% na passagem de no-
vembro para dezembro. Na 
média móvel trimestral, os 
recuos foram de 1,8% no vo-
lume de vendas e de 0,8% na 
receita nominal.

Na comparação de de-
zembro de 2020 com dezem-
bro de 2019, houve altas de 
1,2% no volume de vendas e 
de 9,2% na receita nominal.

No acumulado do ano, qua-
tro dos oito segmentos do va-
rejo tiveram alta nas vendas: 
supermercados, alimentos, 
bebidas e fumo (4,8%), móveis 
e eletrodomésticos (10,6%), 
artigos farmacêuticos, médi-
cos e de perfumaria (8,3%) e 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (2,5%).

Quatro setores tiveram que-
da nas vendas: combustíveis 

e lubrificantes (-9,7%), te-
cidos, vestuário e calçados 
(-22,7%), livros, jornais, re-
vistas e papelaria (-30,6%) e 
equipamentos e material para 
escritório, informática e co-
municação (-16,2%).

O varejo ampliado, que 
também inclui vendas de 
veículos e de material de 
construção, fechou o ano 
com recuo de 3,7% no vo-
lume e de 2,8% na receita 
nominal. Os veículos, mo-
tos, partes e peças tiveram 
queda de 13,7% no volume. 
Já o volume de materiais de 
construção cresceu 10,8%.

Na passagem de novem-
bro para dezembro, todas as 
oito atividades do comércio 
varejista apresentaram re-
tração, com destaque para 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (-13,8%), tecidos, 
vestuário e calçados (-13,3%) 
e equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação (-6,8%). Dois 
segmentos avaliados no vare-
jo ampliado também tiveram 
redução de vendas: veículos, 
motos, partes e peças (-2,6%) 
e material de construção 
(-1,8%) (Agência Brasil)

irna cavalcante
irnacavalcante@opovo.com.br

ediÇÃo: adailma mendes  |  adailMa.Mendes@oPovodigital.CoM

“A taxa de 

desemprego é 

muito alta e isso 

acaba se refletindo 
na capacidade 
de consumo das 
pessoas”

ricardo coimbra, 
presidente do Conselho regional 
de economia (Corecon-Ce)

alta de vendas do 
segmento de móveis 
e eletrodomésticos 
em 2020

10,60%
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Em meio à greve nacional 
dos funcionários do Banco do 
Brasil ontem, o Sindicato dos 
Bancários do Ceará informou 
que a reestruturação da ins-
tituição fechará oito agências 
no Estado: Santana do Cariri, 
Juaci Sampaio/Caucaia, Ae-
rolândia (Fortaleza), Empresa 
Parquelândia (Fortaleza), Av. 
Barão de Studart (Fortaleza), 
Alto Santo, São João do Jagua-
ribe e Itaiçaba. Além disso, as 
agências de Orós, Cambeba 
(Fortaleza), Aiuaba, Catarina 
e Irauçuba irão virar postos 
de atendimento.

Conforme levantamento do 
sindicato, que se queixa da “fal-
ta de transparência do Banco 
do Brasil”, somente nessas lo-
calidades, cerca de 150 mil pes-
soas, entre clientes e população 
em geral, serão atingidos. “Isso 
afeta diretamente a economia 
desses locais, pois sem uma 
agência do BB, as pessoas aca-
bam se deslocando para outro 
município causando inúmeros 
prejuízos para a economia lo-
cal”, destacou o diretor do sin-
dicato, José Eduardo Marinho.

Devido à manifestação das 
mais de 100 entidades repre-
sentativas dos bancários no 
País, Carlos Eduardo Bezerra, 
presidente do Sindicato dos 

Bancários do Ceará, afirmou 
que o Banco do Brasil resol-
veu negociar com a categoria. 
“Queremos a suspensão da 
reestruturação do banco, o fim 
do fechamento das agências, 
a suspensão da retirada das 
gratificações e comissiona-
mentos”, posiciona.

Somente de caixas, Carlos 
Eduardo frisa que cerca de 300 
perdem as funções no Estado, 
e 5 mil no País. “No processo 
de fechamento de uma série de 
agências, muitos funcionários 
vão ter de se mudar, sem con-
cordância, para outros estados, 
para outras cidades, compul-
soriamente. Então terá demis-
sões, remoções compulsórias, 
perdas de gratificação, fecha-
mento de agências.”

Questionado pelo O POVO, o 
BB não deu retorno sobre quais 
agências serão fechadas no 
Ceará, quantas viram postos de 
atendimento, quantos funcio-
nários perderam gratificação e 
quantos aderiram aos progra-
mas de demissão da instituição, 
além de quantos caixas foram 
reduzidos no Estado.

Ontem ainda, segundo o 
Banco do Brasil, apenas 88 de-
pendências da instituição não 
funcionaram devido à parali-
sação, de um total de mais de 5 

mil unidades da empresa.
As paralisações decorrem do 

anúncio do Banco do Brasil, em 
janeiro, de encerrar as ativida-
des de 112 agências no primeiro 
semestre e o corte de 5 mil cola-
boradores por meio de progra-
mas de demissão voluntária. “O 
Banco do Brasil reafirma seu 
entendimento de que as medi-
das de reorganização preparam 
a empresa para um ambiente 
de maior competitividade no 
setor financeiro. Também es-
tão alinhadas com o aprimora-
mento da experiência do cliente 
e com o maior investimento em 
soluções digitais”, defendeu em 
nota o BB. (Adailma Mendes e 

Beatriz Cavalcante)

| REEstRutuRAçãO | O Banco do Brasil não confirma o número 
de agências a serem fechadas no Ceará e diz que mudanças estão alinhadas com o aprimoramento da 
experiência do cliente e com o maior investimento em soluções digitais

Sindicato de bancários indica 
fechamento de oito agências do 
BB no Estado

transações
após 
funcionários do 
BB anunciarem 
paralisação 
de 24 horas 
ontem, o banco 
emitiu nota 
informando 
que, desde 
2016, “observa 
significativa 
redução nas 
transações 
em guichês de 
caixa (-42%), 
enquanto o 
uso do mobile 
praticamente 
dobrou no 
mesmo período 
e já responde 
por 86% das 
transações, 
junto com 
o internet 
banking”.



Em um ano marcado por 
parcerias com antigas concor-
rentes e investimento em tec-
nologia, a TIM encerrou 2020 
com uma receita líquida de R$ 
16,7 bilhões. A empresa fechou o 
último trimestre do ano passa-
do com lucro líquido de R$ 1 mi-
lhão, apresentando aumento de 
13% ante igual período de 2019.

Relatório de desempenho 
da companhia de telecomuni-
cações divulgado ontem mos-
tra crescimento de receita 
líquida em todos os serviços 
oferecidos. O segmento mó-
vel mantém a trajetória de 
recuperação após queda de 
1,9% no segundo trimestre de 
2020 e fechou o ano passado 
com alta de 1,5% na compara-
ção com 2019. Com relação à 
receita de ultra banda larga, 
houve um aumento de 25% no 
ano passado.

Para 2021, a expectativa da 
empresa é expandir a cobertu-
ra no País e aumentar a cartela 
de serviços ofertadas para os 
clientes com a intensificação 
de serviços de fibra ótica, ex-
pansão da cobertura 4G e for-
tificação dos testes da rede 5G 
DDS (Compartilhamento Dinâ-
mico de Espectro, na sigla em 
inglês), que aproveita redes já 

existentes para oferecer maio-
res velocidades de internet e 
serve como teste para imple-
mentação da tecnologia 5G que 
tem como principal atrativo 
ser até 100 vezes mais rápida.

Além disso, a TIM também 
está investindo em uma plata-
forma própria de lançamento 
de games que deverá ser lan-
çada ainda em 2021. Uma outra 
estratégia da empresa será a 
construção de uma platafor-
ma de segmentação de mídia 
publicitária. O foco será dis-
ponibilizar pacotes de internet 
gratuita mediando consumo 
de campanhas publicitárias 
por clientes que desejarem 
usufruir dessa internet.

Como forma de tentar re-
verter a queda na cartela de 
clientes que enfrenta redução 
há cerca de três anos, com sal-
do negativo de 5% entre 2019 
e 2020, a companhia aposta 
na compra do banco de clien-
tes de telefonia móvel da Oi. 
O acordo, feito em parceria 
com a Vivo e a Claro, prevê o 
repasse de 40% da cartela da 
Oi, o equivalente a 14,5 milhões 
de clientes, diante do investi-
mento de cerca de R$ 8 bilhões 
por parte da TIM. (Alan Mag-

no/ Especial para O POVO)

TIM busca expandir 
cobertura e cartela de 
serviços em 2021

| CREsCIMENtO | Empresa 
acumulou receita líquida de  
R$ 16,7 bilhões

Tendo o Ceará como centro 
de operações, a Aeris Energy, 
empresa especializada na pro-
dução de pás eólicas, fechou o 
ano de 2020 registrando um 
lucro líquido de R$ 113 milhões. 
Salto de 28% em comparação 
ao resultado do ano anterior. 
Com relação à receita líquida, 
a empresa mais que dobrou, 
com R$ 2,2 bilhões, após con-
quistar novos mercados na 
América Latina e na Austrália. 
Atualmente as exportações re-
presentam 35% da receita lí-
quida da companhia.

Na expansão da produção, 
a companhia investiu R$ 300 
milhões no Ceará, tendo sido 
R$ 149,5 milhões somente no 
último trimestre de 2020. O 
montante teve como foco de 
aplicação a compra de uma 
nova planta de produção na 
região do Pecém, que já opera 
em plena capacidade. Dentre 
as ações mais diretas, a cons-
trução de um novo centro de 
distribuição com 35 mil me-
tros quadrados e a expansão 
da rede de produção de pás eó-
licas com uma extensão fabril 
de 51 mil metros quadrados. O 
objetivo do investimento é ga-
rantir contratos feitos sob de-
manda já prevendo ações em 
grande escala em 2021 e 2022.

Fundada há uma década, 

a Aeris Energy define o Ceará 
como sendo “uma das melho-
res regiões para a geração de 
energia eólica no mundo” e em-
prega cerca de 5 mil funcioná-
rios no Estado. No ano passado, 
a empresa foi responsável por 
produzir pás para equipar ae-
rogeradores capazes de gerar 
3,5 GW de potência energéti-
ca, o suficiente para atender 
em média o consumo de 7 mi-
lhões de pessoas. Valor repre-
senta um aumento de 95% da 

capacidade de produção com 
relação a 2019. 

Os resultados apontam um 
cenário promissor para novas 
expansões da empresa, con-
forme detalha o CEO da Aeris 
Energy, Alexandre Negrão. “O 
crescimento do mercado de 
energia livre no Brasil - que 
tem demandado cada vez mais 
a construção de usinas eólicas 
no mercado interno-, pode nos 
favorecer.” (Alan Magno/ Espe-

cial para O POVO)

|sEdE NO CEARá |O resultado da empresa em 2020 
representa um aumento de 28% com relação a 2019

Aeris Energy registra lucro 
líquido de R$ 113 milhões
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o anúncio de demissões do 
Banco do Brasil foi realizado 
em comunicado ao mercado

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

 planta da aeris energy que 
produz pás para aerogeradores 

de energia limpa

Isso afeta 

diretamente a 

economia desses 

locais”

José eduardo marinho, 
diretor do sindicato dos 
Bancários do Ceará
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| CARTOLA | Abre manchete 1, 2 ou 3 colunas

FORÇA-TAREFA PARA SOCORRO AO SETOR DE EVENTOS

P
rodutores e lideranças da área de eventos iniciaram movimento para a 
aprovação do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Even-
tos (Perse). Desde segunda-feira há uma força-tarefa em Brasília para a 
sensibilização dos parlamentares em relação à crise do setor.

Ontem, houve mais uma ação forte em Brasília junto aos deputados, com 
direito a café da manhã e reuniões, alertando para a necessidade urgente 

de aplicação de medidas que socorram as atividades ligadas aos setores de congressos 
e feiras, parados há 11 meses.

O Perse foi apresentado através do projeto de lei 5638/20, do deputado Felipe Carreras 

(PSB-PE), e estabelece medidas emergenciais, trabalhistas e econômicas de socorro ao 
setor de eventos. A presidente da Abeoc Brasil, Fátima Facuri, em entrevista à coluna, 
destaca o impacto da falta de uma perspectiva de retomada das atividades.

“Se podem os setores de transporte, avião, shopping e cultos, por que não os con-
gressos e feiras?”, questiona. Ela destaca que as empresas da área de eventos pos-
suem protocolos a serem seguidos a fim de não permitir aglomerações.

Além da ação junto aos parlamentares, a direção da Abeoc pretende abrir ca-
nais de negociação com os municípios e estados, na tentativa de retomada dos 
congressos e feiras.

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

horas, de segunda 
a sexta.

ENERGIA 1

A Associação Brasileira de Geração Distribuída 
(ABGD) ressalta os resultados do setor. Atualmente 
são 400 mil sistemas de microgeração e minigera-
ção conectados à rede, produzindo energia renová-
vel descentralizada para mais de 500 mil unidades 
de consumo. O Ceará segue representando uma fatia 
considerável do setor, ocupando o 9° lugar no ran-
king brasileiro dos estados em potência instalada de 
energia solar, com 14.022 unidades consumidoras.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

UNIDOS PELA VACINA

RESPOSTA DOS 
SECRETÁRIOS

O Grupo Mulheres do Brasil ini-
ciou ontem campanha junto aos 
secretários de saúde dos municí-
pios cearenses para que eles res-
pondam pesquisa sobre a situa-
ção de suas cidades em relação 
à imunização contra o coronaví-
rus. A empresária Luiza Trajano 
chegou a gravar um vídeo pe-
dindo a colaboração de todos e 
informando que o levantamento 
tem o objetivo de ajudar, conhe-
cendo a estrutura de cada loca-
lidade e a necessidade de rede 
de apoio. As respostas devem 
ser enviadas até amanhã.

DURAPLIK

INDÚSTRIA EM 
MARACANAÚ

A Duraplik Indústria de Argamas-
sas formalizou ontem protocolo 
para se instalar em Maracanaú. A 
empresa pretende se estabelecer no 
Distrito Industrial III, com capaci-
dade de produzir 2,1 milhões de pa-
cotes de argamassas por ano. O in-
vestimento é de aproximadamente 
R$ 350 mil. A companhia conseguiu 
incentivos fiscais de Maracanaú, 
como as reduções do IPTU e do ISS.

ENERGIA 2

AUMENTO DE ,%
As previsões de aumento médio de 14,4% das tarifas residenciais de ener-
gia em 2021 têm estimulado o setor de geração distribuída. A projeção foi 
feita pela TR Soluções, empresa de tecnologia aplicada ao setor elétrico, 
com base em dados das 53 distribuidoras do país, além de sete permissio-
nárias. No Nordeste, a estimativa é de que o aumento seja de 17,6%.

AERIS

LUCRO DE 
R  MILHÕES

A fabricante de pás eólicas Aeris, 
que possui sede administrativa e 
duas plantas localizadas no Comple-
xo Industrial e Portuário do Pecém, 
apresentou ontem os resultados de 
2020: a companhia fechou o ano com 
um lucro líquido de R$ 113 milhões, 
um incremento de 28% em compa-
ração com o resultado de 2019.

O mercado já apostava no bom 
resultado da empresa, em função 
das suas estratégias de negócios. A 
companhia conseguiu ampliar a sua 
receita líquida no último ano, en-
cerrando 2020 com R$ 2,2 bilhões.

ESPAÇOLASER

INVESTIMENTO DE 
R  MILHÕES

A controladora da Espaçolaser, a 
MPM Corpóreos, informou ontem 
a aquisição de participação em 20 
sociedades por ela anteriormente 
controladas. Foram investidos R$ 
942 milhões na operação. A com-
panhia passa agora a ser deten-
tora do capital social de 219 uni-
dades da rede.

JÚLIO CAESAR
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Após a reunião do comitê que 
delibera sobre as decisões relati-
vas à Covid, o governador Cami-
lo Santana usou as redes sociais 
na noite de ontem para publicar 
as regras do decreto que valerá 
durante o período de Carnaval 
no Ceará (sexta-feira, 12, até a 
Quarta-Feira de Cinzas, 17). 

As medidas são: controle 
de entrada e saída de veículos 
em Fortaleza, com autorização 
apenas para deslocamentos em 
casos de saúde, moradia, tra-
balho, transporte de cargas ou 
outras situações que estarão 
previstas no decreto; suspen-
são do transporte intermuni-
cipal de passageiros, individual 
ou coletivo, regular e comple-
mentar, com manutenção ape-
nas do transporte metropolita-
no; reforço de policiamento nos 
municípios com tradição turís-
tica e recomendação de instala-
ção de barreiras sanitárias;  

A proibição de festas no pe-
ríodo e o cancelamento do pon-
to facultativo dos servidores 
públicos estaduais já haviam 
sido anunciados anteriormen-
te, assim como a determinação 
de que as atividades econômi-
cas não essenciais em Forta-
leza só poderiam ocorrer até 
as 20horas. Para o período 
carnavalesco, no entanto, o 
funcionamento das barracas 
de praia será até as 15h. Além 
disso, o funcionamento de 
parques aquáticos, já proibido 
em Fortaleza e Aquiraz, passa 
a valer para todo o Estado.

 “O número de casos conti-
nua crescendo no Ceará, bem 
como a ocupação dos equipa-
mentos de saúde, e somente 
com medidas de prevenção 
poderemos superar mais 
este momento difícil da pan-
demia”, escreveu o governa-
dor na postagem. 

Para Fátima Queiroz, presi-
dente da Associação dos Em-
presários da Praia do Futuro 
(AEPFuturo), não restam mui-
tas alternativas para o setor 
além de esperar que a situação 
da pandemia seja controlada. 

“No atual decreto, já conta-
bilizamos uma redução de até 
75% no faturamento, situação 
que ocorreu na quinta-fei-
ra do Caranguejo da semana 
passada. No final de sema-
na também foi difícil, houve 
uma queda de 60% em razão 
do encerramento às 15horas. 
Não acreditamos que o gover-
no volte atrás (nas medidas de 
restrição), se as taxas de con-
taminação não baixarem”.

O Ceará ultrapassou ontem 
os 387 mil casos confirmados de 
Covid-19, com mais 134 pacientes 
diagnosticados entre a segunda 
e a terça-feira, 9. Foram  10.670 
mortes pela doença desde o iní-
cio da pandemia. As informações 
foram extraídas da plataforma 
IntegraSUS, em atualização feita 
às 8h50min de ontem. A ocu-
pação de leitos no estado é de 
86,98% para UTIs e 61,92% para 
enfermarias. Em Fortaleza, as 
taxas são de 89,15% e 82,04%, 
respectivamente, de acordo com 
os dados incluídos às 22h02min.

Leia mais na 15

| PAnDEmIA | O deslocamento 

de veículos em Fortaleza será restrito e o transporte intermunicipal, suspenso

Governo anuncia  
medidas de controle  mais 
rígidas para o Carnaval

JÚlio CaeSar

vAcINAÇÃo usando serviço de 
transporte gratuito começou ontem

cAsos
o Ceará ul-
trapassou os 
387 mil casos 
confirmados 
de Covid-19, 
com mais 965 
casos diag-
nosticados 
entre entre 
terça e ontem. 
os números 
são Sesa. 

FLÁvIA oLIvEIrA
flavia.oliveira@opovo.com.br

ediÇÃo: TâNIA ALvEs  |  taniaopovo@opovo.CoM.Br  |  



Ceará já 
aplicou 66,8% 
das doses  
da vacina 

Coronavírus

O Estado do Ceará aplicou 
66,8% das doses recebidas da 
vacina contra Covid-19 nesta 
primeira fase de vacinação. 
Ao todo, 187.371 pessoas já fo-
ram vacinadas nos 184 muni-
cípios cearenses, conforme o 
último balanço divulgado pela 
Secretaria da Saúde do Ceará 
(Sesa), nesta quarta-feira, 10, 
com dados consolidados às 12 
horas. Em Fortaleza, 69.728 
pessoas já foram vacinadas, 
representando 58,10% das do-
ses aplicadas.

O Estado já recebeu 449,9 
mil doses de vacinas contra a 
Covid-19. São 377,4 mil de Co-
ronavac e 72,5 mil da Astra-
zeneca. Das doses recebidas, 
280.343 já foram distribuídas 
pelos 184 municípios cearenses. 
O Governo do Ceará começou a 
enviar nessa segunda-feira, 
8, o quarto lote de imunizan-
tes recebidos. A vacinação no 
Estado teve início no dia 18 de 
janeiro, contabilizando hoje 23 
dias de campanha.

Profissionais de saúde, 
idosos institucionalizados, 
indígenas, pessoas com de-
ficiência institucionalizadas 
e idosos a partir de 75 anos 
são contemplados nesta pri-
meira fase de vacinação con-
tra Covid-19.

Os municípios que já aplica-
ram todas as doses recebidas (1º 
fase) são: Alcântaras,Alto Santo, 
Ararendá, Bela Cruz,Capistra-
no, Caririaçu, Cedro,Choró,Cho-
rozinho,Crateús,Cruz,Fortim, 
Granja,Granjeiro,Guaramiran-
ga,Ibicuitinga,Independên-
cia,Ipu,Ipueiras,Iracema,I-
taiçaba,Jaguaribe,Maran-
guape,Marco,Meruoca,Mu-
c a m b o , M u l u n g u , N o v a 
Russas,Paracuru,Pindoreta-
ma,Porteiras, São Luís do Curu,-
Senador Sá,Uruburetama e 
Uruoca. 

Nesta primeira fase do plano 
de vacinação, são contemplados 
profissionais de saúde, idosos 
institucionalizados, indígenas, 
pessoas com deficiência insti-
tucionalizadas e idosos a partir 
de 75 anos. (Gabriela Almeida)

Começa vacinação de idosos 
transportados em táxis e ubers 

Drive-thru.  Imunização

O serviço de transporte 
gratuito de idosos aos postos 
de vacinação drive-thru em 
Fortaleza, anunciado na últi-
ma semana, teve inicio ontem, 
10. Governo do Estado e Pre-
feitura contrataram taxistas e 
motoristas de aplicativo para 
levar idosos acima de 75 anos 
aos postos de imunização des-
sa modalidade no Município, 
com o objetivo de acelerar o 
processo de vacinação contra 
a Covid-19.

Os primeiros a utilizarem o 
serviço foi o casal de idosos Te-
reza Cândido, 81, e Francis-
co Cândido, 83. Casados há seis 
décadas, ambos foram trans-
portados por um motorista 
contratado por meio de parce-
ria entre os órgãos públicos e 
serviços de transporte para o 
drive-thru localizado no Centro 
de Eventos do Ceará.

“Tô muito feliz, muito espe-
rançosa que logo logo chegue a 
segunda vacina (dose) e a gente 
volte a vida normal, de poder 

visitar a família”, lembra Tere-
za, que foi a primeira a receber 
a vacina contra Covid-19 utili-
zando o serviço.

Logo em seguida, foi a vez do 
seu esposo, Francisco, receber 
a dose. Após a aplicação o ido-
so destacou a ação como sendo 
“muito importante”, desejando 
ainda: “Que nossos governantes 
continuem acertando, como es-
tão acertando agora”.

De acordo com Aline Gou-
veia, secretária-adjunta da 
SMS, a campanha de vacina-
ção em Fortaleza segue “com 
os mesmos critérios”, sendo a 
oferta dos transportes apenas 
um “diferencial”. A represen-
tante afirma que até ontem no 
início da tarde cerca de 75 ido-
sos já haviam ligado para soli-
citar o transporte gratuito até o 
drive-thru do Centro de Even-
tos, afirmando que o serviço 
tem capacidade de transportar 
200 contemplados por dia.

Ainda segundo Aline, os 
motoristas escolhidos para 

conduzirem idosos foram se-
lecionados pelo Sindicato dos 
Taxistas do Ceará (SindiTaxi) e 
pela Associação dos Motoristas 
de Aplicativo (Amap).Todos os 
condutores foram testados e 
receberam “o protocolo de hi-
gienização” que devem seguir 
durante o processo de viagem.

Entre esses motoristas está 
o taxista Valden Oliveira, 45, 
primeiro a realizar o transpor-
te de idosos para o drive-thru 
do Centro de Eventos do Esta-
do. “Eu me sinto muito satis-
feito por cooperar de alguma 
forma com esse momento”, 
destacou na ocasião.

O sentimento é mesmo sen-
tido por André Ramos, 40, pri-
meiro motorista do aplicativo 
de transporte Uber a fazer par-
te da ação. “É uma experiência 
maravilhosa, uma momentos 
histórico para nosso País. Um 
momento de esperança com a 
chegada da vacina. Estou muito 
feliz”, destacou o condutor. (Ga-

briela Almeida)

�

�

período de carnaval  
O que diz o novo decreto

EntrADA DE vEíCuloS

Controle de entrada e saída de 
veículos de Fortaleza, somente sendo 
permitido o deslocamento em 
situações específicas, como em casos 
de saúde, moradia, trabalho, 
transporte de cargas, dentre outras 
situações detalhadas no decreto;

TrANsporTE INTErmUNIcIpAL
Suspensão do transporte 
intermunicipal de passageiros, 

individual ou coletivo, regular e 
complementar, excetuado o transporte 
no âmbito metropolitano;

bArrAcAs DE prAIA
Barracas de praia terão o horário 
limitado até 15 horas durante o 
período; portanto, além do sábado e 
domingo, e em todo o estado;

PArQuES AQuÁtICoS

Suspensão da atividade de parques 

aquáticos em todo o estado, além da 
atual proibição de Fortaleza e aquiraz;

mUNIcÍpIos TUrÍsTIcos
 ainda esta sendo recomendado aos 
municípios com tradição turística que 
sejam feitas barreiras sanitárias e 
tomadas medidas mais restritivas 
nesse período de acordo com a 
situação de cada um. para isso,  
haverá reforço de policiamento nesses 
locais para apoiar o cumprimento 
dessas medidas.
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A Defensoria Pública do 
Ceará (DPCE) pediu à Justiça o 
afastamento preventivo do di-
retor e da chefe de segurança 
e disciplina da Penitenciária 
Industrial e Regional de Sobral 
(Pirs). O pedido foi feito por um 
força-tarefa de defensores que 
está acompanhando a investi-
gação. O caso está sob segredo 
judicial na Vara de Execução 
Penal, na Corregedoria dos Pre-
sídios de Sobral e na Delegacia 
Regional. 

A solicitação feita pelos de-
fensores tem o objetivo de asse-
gurar que os presos lesionados 
não sofram coação por parte de 
quem está sendo investigado. 
Na última terça-feira, vazou a 
informação que laudos da Pe-
rícia Forense do Ceará (Pefoce) 
concluíram que pelo menos 18 
detentos foram espancados na 
Penitenciária de Sobral. 

Para o advogado Cláudio Jus-
ta, presidente do Conselho 
Penitenciário do Ceará (Co-
pen), e para o padre Marco 
Passerini, membro da Pasto-
ral Carcerária da Arquidioce-
se de Fortaleza, o afastamen-
to poderia ter sido feito pela 
Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP).

“É uma questão de transpa-
rência para não comprometer 
a apuração. As vítimas podem 
não falar temendo represálias. 
O Estado não teria afastado 
porque entende que seria um 
reconhecimento do crime”, ob-
serva Cláudio Justa.    

De acordo com o advogado, 
além dos gestores seria preciso 
também afastar temporaria-
mente policiais penais. O POVO 

apurou que o secretário Mauro 
Albuquerque, da SAP, irá es-
perar pela decisão do juiz que 
acompanha o caso.

Quando as denúncias se tor-
naram públicas, Paulo Santiago 
de Andrade Silva, da 2ª Vara do 
Crime de Sobral, foi quem de-
terminou as inspeções no pre-
sídio e ordenou os exames de 
corpo de delito nos presos.   

As supostas torturas no inte-
rior da Pirs foram feitas por um 
ex-prestador de serviço da pe-
nitenciária. Em um documento 
de quatro páginas, enviado em 
19/1/2021 para a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil/Sobral, o de-
nunciante constata a presença 
de detentos com “lesões graves” 
e necessitado de atendimen-
to clínico ortopédico na Santa 
Casa de Sobral ou no Hospital 
Regional Norte.         

Os presos, segundo as de-
núncias, mesmo com guias 
para o atendimento fora da 
penitenciária, permaneceram 
sem atendimento especializado 
porque a administração da Pirs 
não tomou providências para 
levá-los aos hospitais.  

Em nota, a SAP informou que 
“repudia qualquer ato que possa 
violentar a dignidade humana e 
afirma que é vigilante na fisca-
lização e investigação de qual-
quer denúncia ou comporta-
mento que não esteja amparado 
pela Lei de Execuções Penais”. 
E que também “abriu apuração 
completa da denúncia das su-
postas agressões a internos”.

| TorTurA? | Medida solicitada à Justiça é para garantir que presos 

não sejam coagidos durante a investigação. Laudos da Pefoce confirmaram lesões em 18 presos

Defensoria pede afastamento 
de gestores da penitenciária 
de Sobral 

Morte de preso teria ocorrido 
por transferência indevida     

Setor médico x setor de disciplina. 

Além das denúncias de tor-
tura contra presos da Peniten-
ciária Industrial e Regional de 
Sobral (Pirs), o ex-prestador 
de serviços do presídio tam-
bém relatou a morte suspeita 
de um detento. 

O preso, mesmo debilitado 
e recebendo soro, teria sido 
transferido indevidamente do 
Posto de Enfermagem da Pirs 
para uma das celas superlo-
tadas da unidade prisional da 
Região Norte do Ceará. 

O caso teria ocorrido no dia 
26 de novembro do ano pas-
sado. Segundo o documento, 
protocolado no escritório da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil/Sobral, o detento  estava 
submetido a “uma sorotera-
pia endovenosa, devido a uma 
gastroenterite constante”. 

No relato, o denunciante afir-
ma que o detento já havia sido 
internado em um hospital clíni-
co de Sobral. Depois de retornar 
para a Pirs, o interno voltou a 
ter diarreias e, novamente, foi 
submetido ao soro na veia. 

Antes de ser preso, o pa-
ciente teria testado positivo 
para a Covid-19 em Guara-
ciaba do Norte. Na Pirs foi 
feito outro teste e o resultado 
deu negativo. 

Depois de passar mal e de-
sidratado, o detento voltou 
para o Posto de Enfermagem. 
No entanto, não teria fica-
do o tempo necessário para 
a reabilitação. Às 19 horas de 

26/11/2020, o interno faleceu 
em uma das celas da peniten-
ciária.    

O histórico dos atendi-
mentos estão relatados no 
prontuário eletrônico com 
assinatura do setor médico, 
de  enfermagem e do serviço 
social. Além de constarem no 
Sistema de Gestão Penitenciá-
ria do Ceará e no Departamen-
to jurídico da Pirs.

O escritório que defendia o 
preso - Amsterdam, Diego & 
Lorena Advogados Associa-
dos - informou que “a gravi-
dade do estado de saúde dele 
foi omitida”. A Secretaria da 
Administração Penitenciária 
(SAP) do Ceará contestou. O 
preso, segundo a SAP, recebeu 
seis avaliações médicas “com 
a devida prescrição e uso dos 
medicamentos”. E o laudo 
pericial atestou que o óbito 
ocorreu por “característica 
natural sem causa determi-
nada”, sem sinal de “traumas 
ou fraturas”. (DT) 

Fabio lima

DENÚNcIA sobre suposta tortura foi 
feita por um ex-prestador de serviço 

da penitenciária de Sobral

DEmItrI tÚlIo

demitri@opovo.com.br

laudos da Pefoce 
constataram lesões em 
presos da Penitenciária 
de Sobral, no Ceará

18
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

SEGUNDA 

A DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

A DOMINGO

Sim, é Verdade, Grande Benemérito do Náutico Meton 
César encomendou seu exemplar do Sociedade Cearense 
via Rafaele (98995 3314).

Sim, é Verdade, cruzei Lúcia Maria Asly no Escóssia-BS, ela 
comunicando que, agora que Michel se foi, está dando três 
expedientes nas lojas, lado sobrinho Naji.

Sim, é Verdade, panorama visto da ponte, kitesurfistas sobre 
o Barra Nova, do ângulo da Capitão Bosco.

Sim, é Verdade, faltando indispensável bidé na louça da 
praça, constando que nem Normatel tem. 

Sim, é Verdade, no meu Minuto, que cheira a Hora, em 
O POVO-CBN, estabeleci que Ingrid Bergman nem ganhou, 
nem mereceu Oscar, por Casablanca. 

Sim, é Verdade, nobre português veterano do Cumbuco, 
dom Secundino Duarte proclamando que não tomou e 
nem tomará vacina. 

CONFRA da bancada da UDN, Marcos Bandeira, 
Chiquinho Aragão e Givaldo Sisnando, ladeando 
prefeito do Aracati. (Rodrigues)

PRIMAZIA

Daniel Carvalho e Vannucy, único casal civil, no jantar do 
comandante da Base, tenente-coronel Fábio dos Santos. 

Para brigadeiro Baptista Júnior, do alto comando 
da Força Aérea.

ONLINE 

Pintor Almeida Leite ilustra Blog Brasileiro de hoje.

Afinal, discípulo do grandioso Renoir. 

FALTANDO ELE 

Filho nominado, desta vez, ausente. 

Dr Sálvio Pinto e Leila dividiram apenas entre eles, mesa 
dominical e cativa no Don Pepe.

RONDA DOS NATAIS 

Quinta, 11 de fevereiro: Tatiana 
Sá Cavalcante, mulher do Ari 
Neto, braço do pai na instituição 
que herdou o nome do avô .... 
Antônio José Bitar, que logo 
pode tornar-se marido de 
imortal .... Luciana Campos, 
nascida Goyanna. 

BON MOT

NOSSAS BOAS 
AÇÕES ÀS VEZES 
SÃO MAIS TURVAS 
DO QUE NOSSOS 
PECADOS. (M. Aymé)

Nos dias que seriam de Car-
naval no Ceará, não deverá haver 
festa por causa das medidas para 
diminuir a disseminação do novo 
coronavírus no Estado. Porém, 
de forma online e até presencial 
(com limite de público), algumas 
instituições religiosas terão re-
tiros e conferências, lembrando 
que a data precede a Quaresma.

Originalmente conhecido 
como “Renascer” e realizado no 
Ginásio Paulo Sarasate, este ano, 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus, pela primeira vez o 
evento, organizado Comunidade 
Católica Shalom, será totalmente 
online. Chamado de “Alegrai-vos 
no Senhor”, será transmitido no 
canal da Comunidade no Youtu-
be, com início às 9 horas, dos dias 
13 e 14 de fevereiro. O evento terá 
tradução simultânea em libras e 
programação variada, com cur-
sos, apresentações artísticas, e 
momento de louvor pela manhã, 
e workshops, cursos de espiri-
tualidade, vocacionais e voltados 
para a família e aos jovens, na 
parte da tarde.

Jéssica Lopes, missionária 

da Comunidade, falou sobre a 
inspiração do tema. “A alegria 
do tempo do Carnaval, como 
tradicionalmente se vive no 
nosso País, nos foi tirada de-
vido a pandemia, mas não nos 
foi tirada a verdadeira alegria, 
que é a experiência com Deus”. 
Até o momento, o evento tem 
mais de 10.000 inscritos.

A missionária também con-
tou sobre estratégias diferen-
ciadas que foram necessárias 

| FÉ | Comunidade Católica Shalom promove retiro online. 

Igreja Batista Central organiza evento presencial

Eventos religiosos serão 
realizados durante 
o período de Carnaval

BEATRIZ GONÇALVES

cotidiano@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

para divulgar o retiro. “Aqui em 
Fortaleza nós tivemos o ‘Correio 
Alegrai-vos', a gente distribuía 
cartas convite nos condomínios. 
Alguns missionários escreveram 
cartas até de próprio punho para 
colocar nas casas, junto com um 
convite. Também ligamos para 
pessoas que tínhamos contato e 
que não faziam parte da obra”.

Igrejas evangélicas também 
promovem programação no pe-
ríodo para o público protestante. 
Como é o caso da Igreja Batista 
Central, que fará conferência du-
rante os dias 12 e 13 de fevereiro. 
Com ênfase em temáticas sobre 
sexualidade, o evento “Pura Vida” 
ocorrerá de forma presencial na 
Igreja Batista Central de Fortale-
za, para adolescentes e jovens a 
partir de 12 anos.

A igreja evangélica Sara Nos-
sa Terra fará sua conferência 
anual do período de Carnaval, 
o Arena Conference. Este ano, 
o evento terá o tema “Sempre 
foi Deus” e ocorrerá nos dias 13, 
15 e 16 de fevereiro. A progra-
mação contará com nomes co-
nhecidos no meio cristão, como 
Fabiola Melo e Deive Leonardo.

Thainá Correia, obreira na 
Sara Nossa Terra do Icaraí, con-
tou que o evento precisou ser 
repensado para evitar aglome-
rações. “Sempre é alugado um 
espaço onde o evento acontece. 
Este ano, por conta da pandemia, 
será dividido nas igrejas locais e 
na sede. As vagas são limitadas, 
pois a igreja comporta um deter-
minado número de pessoas para 
o distanciamento”.

Alegrai-vos no 

Senhor!” 
Comunidade Católica Shalom

Dias: 13 e 14 de fevereiro

Horário: 9h às 19h

Inscrições gratuitas: 

www.alegraivosnosenhor.com

Onde assistir: https://www.

youtube.com/user/comshalom

“Pura Vida” - Igreja Batista 

Central de Fortaleza

Dias: 12 e 13 de fevereiro

Horário: 19h às 21h

Inscrições: R$30,00, no site.

Local: R. Cruzeiro, 401 - An-

curi, Fortaleza

“Sempre foi Deus” - Igreja 

Sara nossa Terra

Dias: 13, 15 e 16 de fevereiro

Horário: Das 11h às 15h e 18h 

às 21h

Inscrições: R$45,00. Podem 

ser feitas com o pastor ou líder 

responsável por cada centro, 

mais informações no site

Local: Cada interessado precisa 

fazer sua inscrição na sede Sara 

nossa Terra mais próxima

SERVIÇO
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O ano de 2020 foi marcado 
por diversas adaptações sociais 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus. Mesmo com o início 
da vacinação nacional em 2021, 
o cenário segue exigindo cuida-
dos e restrições com o intuito de 
dificultar a propagação do vírus. 
Em parte do Ceará, decretos pu-
blicados com o intuito de evitar 
aglomerações durante os dias 
que seriam do Carnaval passa-
ram a valer a partir de ontem, 10.

Em Paracuru, entre os dias 10 
e 17 de fevereiro, apenas mora-
dores, prestadores de serviço e 
pessoas que tenham hospedagem 
comprovada poderão ter acesso 
à cidade. As barreiras sanitá-
rias serão instaladas na entrada 
principal, que fica na CE-341, na 
rotatória do posto da Polícia Ro-
doviária Estadual; na barragem 
do rio Siupé, distrito de Muriti e 
na localidade de Poço Doce.

Além dos bloqueios, a partir 
do dia 11 de fevereiro, o municí-
pio adotará a proibição de pa-
redões e caixinhas de som em 
espaços públicos da localidade e 
também irá restringir o consu-
mo de bebida alcoólica a espa-
ços privados.

O município de Jijoca de Je-
ricoacoara adotou medidas que 
buscam evitar aglomerações 
durante o período carnavalesco. 
A partir desta quarta-feira, 10, 

passa a valer o decreto que proí-
be a circulação e permanência 
em área pública com caixas de 
som portáteis em funcionamen-
to, na Vila de Jericoacoara.

Desde o dia 8 de fevereiro, 
o município já havia sus-
pendido o funcionamento 
de quaisquer atividades de 
comércio ou serviço não es-
senciais entre 20h e 6 horas. 
Restaurantes de hotéis, pou-
sadas e congêneres poderão 
funcionar até as 22 horas, 
desde que prestem atendi-
mento exclusivamente aos 
seus respectivos hóspedes. 
As medidas são válidas até o 
dia 17 deste mês.

Em Aracati, o decreto publi-
cado no último dia 6 de feve-
reiro estende as medidas res-
tritivas até o próximo dia 18. A 
determinação veda a aglome-
ração de pessoas em quaisquer 
serviços essenciais públicos ou 
privados, bem como em calça-
das, ruas, praças, ou quaisquer 
aparelhos públicos.

Festas estão proibidas du-
rante o período do Carnaval. O 
funcionamento de bares e clubes 
também foi vetado, além de res-
tringir o consumo de bebidas al-
coólicas apenas a restaurantes, 
que só poderão funcionar com 
40% de sua capacidade.

Restaurantes, barracas de 
praia, praças de alimentação, 
lojas de conveniência, comér-
cio de rua e supermercados 

devem encerrar as suas ativi-
dades até as 20 horas. O mu-
nicípio também proibiu a en-
trada de excursão de ônibus 
e vans nas praias da cidade. 
Apenas o transporte interur-
bano seguirá funcionando.

A partir do dia 11 até o dia 17, 
apenas residentes, pessoas que 
possuam casas alugadas, hós-
pedes com reservas em hotéis 
e pousadas poderão ter acesso 
ao município.

Em Beberibe, o decreto de 
Carnaval passa a ter validade 
somente a partir da amanhã, 
12. A recomendação é que as 
pessoas fiquem em casa. Bares 
e clubes estão proibidos de fun-
cionar, assim como o comércio 
ambulante. As barracas de praia 
terão horário de funcionamento 
restrito, entre 6h e 17h.

Restaurantes, incluindo, 
até mesmo, os localizados em 
pousadas e hotéis, só pode-
rão funcionar até as 20 horas. 
O município também adota-
rá barreiras sanitárias para o 
controle de pessoas.

Caucaia, desde o último dia 4 
de fevereiro, já adotou medidas 
que intensificam o combate ao 
coronavírus durante o período 
do Carnaval. Ficou estabelecida 
a criação de barreiras sanitárias 
nos acessos ao município, sendo 
permitida a entrada apenas de 
moradores com comprovan-
te de residência, trabalhadores 
com comprovação de vínculo 
empregatício e turistas com re-
serva comprovada nos hotéis.

| PAnDEmIA | Sem festas carnavalescas em 2021, 

principais polos do Estado buscam evitar aglomerações para reduzir novos casos de Covid-19

Municípios com tradicionais festas 
de Carnaval começam medidas 
de restrições 

aUrelio alveS

medidas buscam evitar 
aglomerações no litoral do Ceará

Gabriel borGes

gabriel.borges@opovo.com.br

As medidas são válidas até 
o próximo dia 19. A recomen-
dação é de não funcionamen-
to de comércios e serviços 
não essenciais entre as 21h e 
6 horas, praças de alimenta-
ção poderão funcionar ape-
nas até as 21 horas, já as bar-
racas de praia só atenderão 
até as 16 horas.

O município costuma receber 
um grande fluxo de pessoas, nas 
praias do Cumbuco e do Icaraí, 
durante o período carnavalesco.

de fevereiro é  a data que será 
encerrada a medida em aracati

18

de fevereiro é a data que termina 
o decreto  em Paracuru

17
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A 
autonomia do Banco 
Central (BC) foi aprovada 
pelo plenário da Câmara 
dos Deputados, depois 
de vencida a resistência 
preliminar ao seu caráter 

de urgência, num contexto de priori-
dade pandêmica. A vitória decorreu da 
nova correlação de forças no Parlamen-
to, em favor do governo, após a posse 
do novo presidente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL). Dessa forma, o Brasil passa a 
fazer parte do conjunto de países que 
já estabeleceram esse tipo de desenho 
institucional, a partir dos anos 1970, no 
auge do chamado neoliberalismo, pelo 
entendimento de que a previsibilidade 
econômica sempre corre o risco de ser 
vulnerabilizada pela “volubilidade polí-
tica” dos governos.

Antes de se chegar a esse desfecho, 
houve durante longos anos uma queda 
de braço entre correntes favoráveis e 
contrárias a essa solução. O argumen-
to dos críticos ia desde o temor de que 
um instrumento de tanto poder de in-
tervenção nos destinos do País fi casse 
nas mãos de um pequeno grupo de pes-
soas não sujeitas ao crivo da soberania 
popular, ao fato de que suas diretorias 
são preenchidas costumeiramente com 
quadros de instituições fi nanceiras 
privadas. Seria como colocar a raposa 
para tomar conta do galinheiro argu-
mentam. Ou seja: os mesmos quadros 
transitariam pelos mesmos cargos 
(ora na esfera pública, ora na privada), 
tendo acesso a informações privile-
giadas. Há até gente (como o senador 
José Serra (PSDB-SP) alegando que a 

autonomia do BC favoreceria a desi-
gualdade social, chamando em apoio 
à sua tese o estudo “Does Central Bank 
Independence Increase Inequality? 
- publicado pelo Banco Mundial, que 
identifi ca esse fenômeno.

De qualquer forma, a posição ma-
joritária do Parlamento aposta que os 
critérios técnicos estabelecidos sejam 
sufi cientes para serem usados como 
válvulas de segurança capazes de as-
segurar a transparência das operações 
da diretoria, de modo a fechar brechas 
aos riscos nominados pelos críticos. 
Que assim seja.

Os apoiadores alegam que é possível 
estabelecer mecanismos de controle 
efi cazes para impedir que os receios dos 
críticos se concretizem. Bastaria olhar 
para os BCs dos países que os adotaram. 

É preciso, no entanto, que a instituição 
brasileira se volte não apenas para o 
controle da moeda e das taxas de infl a-
ção, mas abranja a preocupação com o 
desemprego e o crescimento. Até os Es-
tados Unidos mantêm os olhos abertos 
para seu exército de desempregados.

A sintonia agora alcançada pelo Bra-
sil com o modelo institucional de BC 
vigente nos países de sua órbita tran-
sacional é entendida por essas corren-
tes e este jornal, como mais facilitação 
para os negócios, e capacitação para 
alçar cada vez mais o País a um pata-
mar de credibilidade junto aos inves-
tidores. Para a aposta ser ainda mais 
sintonizada com nossa realidade pode-
ria estar mais atada a uma correspon-
sabilidade social que zele pelas entra-
nhas da Nação.

Autonomia do Banco Central

ladrões — o agrupamento era considerado 
pelos bolsonarianos um antro de corruptos, 
o pior exemplo da “velha política”, que eles 
iriam combater sem tréguas.

Foi nessa vibração que o intrépido de-
putado federal Eduardo Bolsonaro fez um 
discurso na campanha de 2018 separando 
seus correligionários entre aqueles que se 
manteriam fi rmes ao lado de Bolsonaro na 
Presidência e os que se deixariam “seduzir 
pelo discurso do Centrão”.

(A propósito, por onde anda o general 
Heleno, o destemido guerreiro da “nova po-
lítica”, a lançar-se contra contra os moinhos 
de vento do Centrão, dando murrinhos na 
mesa e vociferando contra Lula: “Um pre-
sidente da República desonesto tinha de to-
mar uma prisão perpétua…”)

Pois é, isso para vocês verem como o 
mundo dá voltas e a política é dinâmica. 

plinio.pab@gmail.com

Luiz Eduardo Ramos, o general titular da 
Secretaria de Governo, disse que não se en-
vergonha de ter sido o articulador do con-
chavo que levou o presidente Jair Bolsonaro 
ao colo do Centrão ou vice-versa.

“Não tenho vergonha nenhuma, não. To-
mei uma atitude coerente. 
Meu desprendimento de 
ter aberto mão da minha 
carreira no Exército mos-
tra que estou a serviço do 
País. O governo hoje é do 
Bolsonaro, mas é do País”, 
disse ele ao jornal O Esta-
do de S. Paulo (9/2/2021). O 
“desprendimento” a que 

o general se refere é ao fato de ter ido para 
reserva quando poderia fi car na ativa até o 
fi m deste ano.

Quem quiser comprar a abnegação do 

general pelo preço que ele está vendendo, 
que compre. Entretanto, ele esqueceu-se 
de dizer das benesses que os militares pas-
saram a desfrutar no governo Bolsonaro. 
Além do mais, dedicação à pátria não é para 
se alardear, nem para ser cobrada. E, ain-
da, ocupar cargos políticos — ainda mais 
na proporção que os militares fazem hoje 
— mais atrapalha do que ajuda o País, sen-
do também um fator de descrédito para as 
Forças Armadas.

Assim, Ramos serve ao governo, mas es-
pecifi camente aos interesses de Bolsonaro 
— e não ao Brasil

Mas por que o general precisou vir a pú-
blico para dar explicações sobre a sua falta 
de vergonha? Como todos sabem, princi-
palmente o general Augusto Heleno (chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional) 
— que comparou o Centrão a um bando de 

Sem vergonha de apoiar o Centrão

Jornalista

Plínio Bortolotti

tales@fariasbrito.com.br

Era um sábado. A contrariar Vinicius em 
O dia da criação, o bar do Zé não estava re-
pleto de homens vazios. Só Manoel e Luís, 
dois clientes habituais, e o Filósofo, possui-
dor desse apelido por seus inteligentes co-
mentários à mesa do bar. 

Como este articulista, 
Manoel torcia pelo Fer-
roviário desde a época da 
RVC (Rede de Viação Cea-
rense), patrocinadora do 
Ferrim. Ele narrava fato 
ocorrido numa antiga 
decisão em que seu time 
precisava ganhar para 
ser campeão e o Ceará 

jogava pelo empate para obter o título. 
Findo o 1º tempo, Manoel, revoltado com a 
apatia de seu clube, foi tomar a tradicional 

geladinha e encontrou o amigo Leopoldo, 
também fã do Ferrim, que indagou: “Viu 
aí o que é um time cadenciado?” O Filóso-
fo comentou: “O julgamento do torcedor 
pela emoção e não pela razão revela que 
não se deve discutir futebol.”

Ao mudar de assunto, Luís falou sobre 
Sapiens: uma breve história da humanida-
de, quando seu autor, Yuval Harari, destaca 
que “a era moderna testemunhou a ascen-
são de uma série de religiões baseadas em 
leis naturais, como o liberalismo, o comu-
nismo, o capitalismo, o nacionalismo e o 
nazismo”. O fervoroso cristão Manoel bateu 
na mesa, preciosa pelos líquidos que ali es-
tavam, e vociferou: “Não admito que você 
chame o comunismo de religião.” Mais uma 
vez, o “Sócrates” do bar do Zé interveio: 
“Não se deve discutir também religião.”

O assunto passou a ser a eleição para 
síndico do condomínio onde moravam os 
três. Sob os olhares do Filósofo, Manoel 
e Luís se exaltaram e quase romperam a 
longa amizade, pois um defendia caloro-
samente um candidato, e outro, o oposi-
tor. O Filósofo mostrou-lhes foto de faixa 
de recente protesto nos EUA onde se lia 
“Parem de odiar uns aos outros por dis-
cordarem” e declarou: “Não falarei o que 
esperam que eu diga. Desta vez, usarei a 
interrogação. Vocês não acham que deve-
riam ser torcedores fanáticos pelo condo-
mínio e não por um candidato?”

Ambos reconheceram a sabedoria do 
Filósofo e a isso fi zeram um brinde, que foi 
seguido por mais uma pergunta do sábio do 
bar: “E se o condomínio for sua cidade, seu 
Estado ou seu país, haverá brinde?”

Torcer por quem?

Reitor do FB UNI e Dir. 

Superintendente da Org. 

Educ. Farias Brito

Tales de Sá Cavalcante

opovo@opovo.com.br

Está em tramitação na Assembleia Le-
gislativa do Ceará, mensagem encaminhada 
pelo governador Camilo Santana, que “ins-
titui o piso salarial do(a) advogado(a) em 
exercício profi ssional na iniciativa priva-
da, no âmbito do Estado do Ceará”, fi xando 

os valores de R$ 1.900,00 
para jornada de até 4 ho-
ras diárias ou 20 horas 
semanais, e de R$ 3.100,00 
para jornada de até 8 ho-
ras diárias ou 40 sema-
nais. A proposta assegura 
o reajuste anual pela va-
riação do INPC e o direito 
à OAB-CE de divulgar, no 

início de cada ano, o valor do piso salarial 
corrigido. Foi a primeira vez na história da 
Ordem e da advocacia cearense que o Poder 
Executivo estadual encaminhou ao Poder 
Legislativo uma proposta de tal natureza.

O piso salarial é um dos direitos sociais 
previstos na Constituição Federal de 1988 
destinado aos trabalhadores urbanos e ru-
rais. O objetivo é melhorar suas condições 

sociais e deve ser “proporcional à extensão 
e à complexidade do trabalho” (art. 7º, V). 
As Constituições brasileiras anteriores não 
dispuseram sobre esse direito. E na ausên-
cia de lei federal, convenção ou acordo co-
letivo de trabalho, os Estados e o Distrito 
Federal fi cam autorizados a instituir, me-
diante lei de iniciativa do Poder Executivo, 
o piso salarial previsto na norma consti-
tucional para os empregados que não te-
nham piso salarial (Lei Complementar nº 
103, de 14/07/2000).

O piso salarial da advocacia que exerce 
sua atividade no setor privado já foi esta-
belecido em diversos Estados: Mato Grosso, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do 
Sul, Rio de Janeiro e Sergipe. E também no 
Distrito Federal.

O atual Estatuto da Advocacia e da OAB 
(Lei nº 8.906, de 04/07/1994) dedicou um 
capítulo exclusivo ao(à) advogado(a) em-
pregado(a), isto é, ao(à) profi ssional assala-
riado(a), categoria que predomina nas ad-
vocacias brasileira e cearense. O modelo de 
advogado liberal perdeu força e a realidade 

é que temos um enorme contingente de 
profi ssionais que mantém alguma espé-
cie de vínculo empregatício, notadamente 
os(as) jovens advogados(as).

A aprovação do piso salarial para ad-
vogados(as) que trabalham na iniciativa 
privada é uma demanda antiga da clas-
se cearense. E a sua instituição não viola o 
princípio do pleno emprego e visa reduzir as 
desigualdades sociais e assegurar melhores 
condições salariais (STF - ADI 4364). Defen-
do que a proposta em tramitação inclua o 
valor de R$ 2.500,00 para jornada de até 6 
horas diárias ou 30 horas semanais. De igual 
modo, apoio o diálogo com os diferentes 
segmentos da advocacia e do mercado de 
trabalho envolvidos direta e indiretamente 
com o tema, o que resultará na aprovação 
de um piso salarial que atenda os pressu-
postos constitucionais, seja compatível com 
a nossa realidade regional e econômica e 
assegure a dignidade dos advogados e das 
advogadas, indispensáveis à administração 
da Justiça e à defesa dos direitos de toda e 
qualquer pessoa.

Um piso salarial para os advogados

Advogado e 

conselheiro 

federal da OAB.

André Costa
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IdeIas

A pobreza é um processo difícil 

de definir, mas fácil de ver. Seus 
frutos derivam de escolhas polí-
ticas com fortes reflexos sociais 
e ambientais. Seu enfrentamento 
exige democracia e justiça social 

pautada numa 
ética capaz de se 

opor a tudo que 

produz miséria. 
A Covid-19 de-

sencadeou uma 
crise política/

sanitária sem 
precedentes, es-

cancarando a 
hipocrisia da elite econômica do 
País. A letalidade do vírus desa-

tualiza o número de mortes ra-

pidamente. Todavia, é chocante 
saber que a maioria dessas per-

das poderia ser evitada, se tivesse 
sido garantido um cinturão prote-

tor, principalmente aos mais vul-
neráveis. No entanto, Bolsonaro 
conduziu a crise de maneira tosca 
e leviana. Criou uma falsa polari-
zação entre “vidas e economia” e o 
leite condensado mereceu a mes-

ma atenção orçamentaria que a 
ciência. Na prática, nem garantiu 
vidas, nem a economia. 

A serpente chocada em 2016 fez 
emergir um ciclo político/econô-

mico que já condena 50 milhões de 

pessoas à pobreza. As estatísticas 
revelam quem, onde, e o que lhes 
faltam. No Ceará, a terça parte da 
população vive com até R$ 89,00/
mês. Fortaleza, não obstante ter 
alcançado o melhor desempenho 
no PIB entre as capitais do Nordes-

te, sente os efeitos da desigualda-

de. A opulência de poucos impõe a 
624 mil pessoas algum tipo de po-

breza na renda. Os reflexos estão 
nas massas de desalentados a po-

voar as ruas e as praças. 
Nesse cenário, deve emergir 

uma “Frente pela vida e pela de-

mocracia”, capaz de repactuar a 
cidadania perdida em três atos: (I) 
Cuidar da Vida, garantindo vacina 
para imunizar a todos (II) Cuidar 
da Economia, garantindo a con-

tinuação do auxilio emergencial e 
fazendo a justa reforma tributária 
(III) Garantir uma frente ampla 
para frear Bolsonaro e o bolsona-

rismo, que mente e deixa morrer 
pessoas, sonhos e esperanças. Ou 
seja, vacina; auxilio emergencial e 
impeachment.   

Para tanto, precisaremos de to-

dos(as) democratas, amantes da 
justiça e da liberdade, irmanados 
com suas justas indignações para 
se opor à pobreza e se colocar a fa-

vor dos pobres, da democracia, e 
da vida. n

Pacto contra a pobreza                       
e com os pobres

cmarafael50@gmail.com

Professor da UFC

doutorando em Sociologia - 

Universidade de Coimbra-Pt

rafael dos Santos da Silva

O mundo enfrenta até hoje o gran-

de dilema da covid-19. Na seara tra-

balhista, impactos foram também de 
grandes proporções. Contudo, apesar 
do distanciamento social e diminui-
ção das audiências presenciais nos 

fóruns, o Poder Ju-

diciário prossegue 
na sua missão de 
pacificar conflitos 
sociais valendo-se 
dos recursos vir-

tuais disponíveis.
Até a última atua-

lização oficial, sobre 
as ações na temática 

desta pandemia, houve cerca de 1.260 
processos e 997 decisões da Justiça do 
Trabalho em todo o Ceará.

Para atender às demandas trabalhis-

tas, audiências por meio de videoconfe-

rências tornaram-se o principal meio de 
aproximação de partes, advogados e juí-
zes, desenvolvendo a missão de efetivar 
a justiça. Realizei, por exemplo, audiên-

cias em Sobral, Fortaleza e Juazeiro do 
Norte, inclusive com demandas de sin-

dicatos acerca do fornecimento de EPI 
(Equipamento de Proteção Individual) 
em hospitais públicos e privados.

Nesse cenário pandêmico em que 
se acentuaram dificuldades econô-

micas em todos os segmentos, hou-

ve o aumento no número de acor-

dos (conciliações), principalmente os 

extrajudiciais feitos pelas partes e seus 
advogados e que são levados para a 
análise e, posterior, chancela ou não 
da Justiça do Trabalho.

As demandas mais comuns são: fal-
ta ou insuficiência de EPI, liberação de 
FGTS, rescisão por força maior, extin-

ção do estabelecimento, recuperação 
judicial de empresa, parcelamento do 
pagamento das verbas rescisórias, al-
vará para seguro-desemprego, que 
surgiram com mais frequência nas 
nossas mãos, juízes do trabalho.

Vale ressaltar que a Justiça do Tra-

balho deve ponderar os acordos traba-

lhistas nessa nova visão do mundo. As 
Medidas Provisórias editadas pelo Poder 
Executivo Federal 927 e 936, de 2020, por 
exemplo, flexibilizaram direitos traba-

lhistas. É preciso apreender o intuito de 
manter os postos de trabalho ou mini-
mizar as consequências de suas perdas 
e, ao mesmo tempo, propiciar condições 
para que as empresas sobrevivam.

Com as regras de isolamento social 
e crises na saúde, com repercussões 
no emocional das pessoas, na econo-

mia e na sociedade em geral, empre-

gado e empregador sofrem, cada um 
na sua proporção, as consequências 
de sua impotência e do mercado.

A Justiça do Trabalho prossegue 
firme na sua missão de selar o me-

nos traumático dos destinos para 
as partes.n

Justiça do Trabalho em 
tempos de Covid-19

decastromariarafaela@gmail.com

Juíza do trabalho – trt/Ce

maria rafaela de castro

“Não matarás”. e o governo pode? 

Um dos mandamentos de Deus a Moisés (Êxodo 20,13) foi 
não matar, porém, o governo Bolsonaro tem promovido um 
verdadeiro genocídio. É só conferir a trágica administração 
da falta de oxigênio em muitos hospitais. Nosso sistema fa-

lhou miseravelmente porque este homem teve campo aber-

to para desmantelar todas as instituições com as quais o 
País contava. A intolerância e o ódio afun-

daram as raízes: anos tristes, em que os 
piores entre nós foram encorajados.

Apesar de tudo isso, há pessoas que 
ainda apoiam o Projeto Bolsonaro, o “ex-

terminador do presente”. Não estamos 
diante da incompetência de uma pessoa, 
mas de um plano pensado e executado 
friamente.

Fico feliz quando leio reação contrária 
dos setores vivos da sociedade. Somos 
muitos, todos do mesmo lado.

Então: “O que sustenta os monstros 
responsáveis por esta tragédia? Quais 

interesses dos bilionários donos de bancos, dos militares, da 
Justiça, dos partidos, da mídia e das igrejas conseguem ga-

rantir sua continuidade? Porque não afundam?” 
O que mais me deixa intrigado é o apoio de setores de 

igrejas aos que estão abortando o país. Isso deve parar. Se 
querem viver de acordo com Jesus Cristo, não podem, não 
devem fazer parte dessa pilhagem.

Para estes cristãos (eles não gostam de Papa Francisco!) 
quero citar a encíclica Irmãos Todos, Nº 86: “Às vezes dei-
xa-me triste o fato de a Igreja ter demorado tanto tempo a 
condenar energicamente a escravatura e várias formas de 
violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade 
e da teologia não temos desculpas”. 

Quais espiritualidades ou teologias estão orientan-

do as escolhas das igrejas? O “não matarás” ainda vale? 
Jesus Cristo sempre brigou com os saqueadores da vida. 
Francisco continua: “A fé deve manter vivo o senso crítico 
perante essas tendências e ajudar a reagir rapidamente 
(...) Por isso é importante que a catequese e a pregação 
incluam, de forma clara e direta... a convicção sobre a 

dignidade inalienável de cada pessoa humana.” 
Não conheço nas igrejas propostas de mudanças a par-

tir da pandemia, a não ser na palavra de Francisco.
No seu livro “Vamos Sonhar Juntos” chama a huma-

nidade a se deixar transformar pela dor do próximo. Se 
grande é o sofrimento, ele diz, é tempo de sonhar grande. 
Deus e a realidade nos desafiam a criar algo novo, e olhar 
para todos os vírus, como o tráfico de armas e de pessoas, 
a fome, a destruição da natureza.

Francisco convida a igreja e a humanidade a dar uma 
resposta de esperança no rumo de Cristo que começou a 
regenerar o mundo a partir dos lugares de pecado, de mi-
sérias, de exploração e de solidão. Ah, como isso faz falta 
em muitas comunidades.

Deixo uma proposta: Que as igrejas convoquem uma as-

sembleia. Iniciem com uma fogueira queimando os velhos 
planos de trabalho e abram espaço de oração. Depois, um 
dia para enxergar as dores da humanidade. Por fim, pen-

sem na ação para criar o novo e como nos agregar aos que 
já estão engajados nestas dores. São muitos.n

ermanno2009@gmail.com

Padre, coajudor na 

paróquia da tabuba, 

Caucaia e do Movimento 

igreja em Saída

Ermanno Allegri

aS notíCiaS reProdUzidaS neSta 

Seção obedeCeM à graFia da 

éPoCa eM qUe ForaM PUbliCadaS.

Há 10 anos
2011.mUNDo

Na Colômbia, FARC sequestra mais dois

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, criticou 
ontem a guerrilha das Forças Armadas Revolucionaria 
da Colômbia (Farcs), que sequestrou dois trabalhadores 
em meio a operação de libertação de cinco reféns nesta 
semana. Disse que chegou a planejar o cancelamento da 
missão de resgate, que conta com apoio de helicópteros 
da Força Aérea Brasileira (FAB).

2011.EcoNomIA

Seis novos shoppings para Fortaleza

Conforme a Alshop, o Ceará possui 24 shoppings, dos 
quais 22 são em Fortaleza. O Povo apurou que novos 
shoppings estão sendo projetados para a capital. 
São dois na Parangaba, um na Jacarecanga, nas seis 
bocas e outro no Jóquei. Dos shoppings anunciados, 
dois já tem inicio as obras de preparação de terreno, 
são os de Parangaba e North Shopping Joquei. O 
primeiro vai consumir um investimento estimado em 
R$ 180 milhões.

Há 40 anos
1981.EcoNomIA

BB financia projeto Sertanejo
A Diretoria de Crédito Rural do Banco do Brasil destacou 
recursos da ordem de Cr$ 2 bilhões e 9 milhões para 
aplicação neste ano, no Programa Projeto Sertanejo 
em implantação na região do semiárido do Nordeste. A 
informação oficial foi transmitida ontem pelo Chefe de 
Gabinete em exercício da citada Diretoria do Banco do 
Brasil Sr. Elísio Martins de Moraes.

1981.cIDADES

Maranguape quer reativar ramal 

ferroviário

A liderança empresarial e politica da cidade de 
Maranguape decidiu, ontem em reunião, promover 
uma mobilização geral junto a autoridades federais, 
envolvendo principalmente a Rede Ferroviária Federal, 
no sentido de obter a reativação do seu ramal ferroviário 
ligando o distrito de Maracanaú a sede daquele 
município, numa extensão de seis quilômetros.

Há 50 anos
1971.mUNDo

Terremoto: 51 mortos na Califórnia

Los Angeles – O número de total de mortos no terremoto 
que se abateu sobre a Califórnia elevou para 51, 
mais de mil pessoas estão feridas e dez outras estão 
desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam, entre 
as ruínas de um hospital, onde foram encontrados 33 
cadáveres. Os cientistas americanos examinam hoje as 
profundas brechas abertas na terra com o fim de terem 
indicações sobre o destruidor terremoto.

1971.cIDADES

Sem telefones à noite em Messejana
Um dos mais distantes distritos de Fortaleza está 
isolado pelas comunicações a noite, deixando os 
usuários de telefone impossibilitados de fazer qualquer 
ligação com o restante da capital cearense. Messejana 
tem telefone, mas só funciona até as 18 horas. Quase 
uma centena de usuários e toda população daquele 
distrito esta privada de um serviço de utilidade publica 
tão necessário a comunidade.
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O Fortaleza venceu mais um 
confronto direto contra o reabi-
xamento na Série A do Brasilei-
ro. O triunfo desta vez foi sobre 
o Vasco da Gama-RJ, por 3 a 0, 
ontem à noite, no Castelão. O re-
sultado deu ainda mais fôlego ao 
Tricolor na corrida pela perma-
nência na elite nacional.

Com 41 pontos conquistados, o 
Leão fica perto da pontuação 
que tradicionalmente evita 
rebaixamento (entre 43 e 44 
pontos) e, caso vença o Pal-
meiras-SP na próxima roda-
da, pode até se livrar da queda 
no domingo. Nas três rodadas 
restantes, o time tem ainda 
um duelo direto em casa, con-
tra o Bahia, na penúltima ro-
dada do certame. Em outras 
palavras, a situação é favorá-
vel ao Tricolor do Pici.

O mérito do Fortaleza em 
mudar de cenário em duas se-
manas foi exatamente ter feito 
o dever de casa. O time tinha 
obrigação de vencer Coritiba-PR 
e Vasco em casa e cumpriu a 
contento. Diante do Cruzmalti-
no, inclusive, a partida foi jogada 
com ainda mais segurança.

Enderson Moreira apostou na 
mesma formação utilizada con-
tra o Coritiba, com Luiz Henrique 

tendo um papel de criação, mas 
dando a primeira oportunidade 
para o jovem atacante Igor Tor-
res, que entrou bem no jogo an-
terior, como titular. A escolha se 
mostrou acertada rapidamente, 
com o primeiro gol do Fortaleza 
marcado logo seis minutos de 
partida por ele.

David fez boa jogada indivi-
dual, arrancando com a bola 
pela esquerda, e, na entrada da 
área, tocou de lado para Tor-
res. O jovem de 20 anos finalizou 
ainda de fora da área, no canto 

direito do goleiro Fernando Mi-
guel. Foi o primeiro gol dele pelo 
time profissional. O menino teve 
outra chance, novamente na en-
trada da área, aos 35, mas fina-
lizou em cima do goleiro.

Apesar de jogar em casa, o 
Tricolor não fez questão da posse 
de bola. Ganhou o jogo, na ver-
dade, nos muitos desarmes (18) e 
interceptações (20) executadas, 
principalmente no campo do 
adversário, pegando a defesa do 
Vasco exposta. O Leão também 
atacava utilizando a velocidade, 

fosse com David, o próprio Tor-
res ou até em troca de passes 
com rapidez, sempre passando 
pelos pés de Luiz Henrique.

A posse de bola vascaína até 
gerava certo volume, mas o 
mais próximo que o time ca-
rioca chegou de marcar foi logo 
aos três minutos, com uma fi-
nalização na trave. Fora isso, 
teve um chute na rede por fora, 
com Pikachu, e um gol anulado 
do argentino Cano, que aprovei-
tou rebote de Felipe Alves, já no 
segundo tempo — o árbitro de 

brennoreboucas@opovo.com.br

| Brasileirão | Fortaleza derrota Vasco por 3 a 0, Vence segundo “conFronto 
direto” consecutiVo e abre quatro pontos da zona de rebaixamento

Alívio em 
boa hora

romarinho fechou a conta 
na etapa final

brenno rebouças

Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; Gabriel 
dias (tinga), Quintero 
(Wanderson), Paulão e 
Bruno Melo; Felipe, Juninho 
(ronald) e luiz Henrique 
(romarinho); igor torres 
(osvaldo), Wellington 
Paulista e david. 
Técnico: enderson Moreira

Vasco da Gama
4-4-2: Fernando Miguel; 
Pikachu, Marcelo alves, 
Leandro Castán e Henrique 
(Caio lopes); Bruno 
Gomes, Caio lopes (Cano), 
Carlinhos e Juninho; Ygor 
Catatau (talles Magno) e 
Benítez (alexandre). Técnico: 
vanderlei luxemburgo

Local: Castelão, em Fortaleza (Ce)
Data: 10/2/2021
Árbitro: Braulio da Silva 
Machado-FiFa/SC
assistentes: Kleber lúcio Gil-
FiFa/SC e Éder alexandre-SC
var: Wagner reway
Gols: igor torres (6MiN/1ºt); 

david (43MiN/1ºt) e romarinho 
(18MiN/2ºt)
cartões amarelos: Gabriel dias, 
Juninho (For) leandro Castan, 
Marcelo alves, Caio lopes (vaS)
renda e público: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus

Brasileiro série a 2020
roTeiro Do JoGo

3x0

vídeo (VAR), porém, encontrou 
falta de Henrique sobre Romari-
nho no início da jogada (um tapa 
no rosto) e o lance foi invalidado.

O restante das boas oportu-
nidades foram todas do Forta-
leza. Ainda no primeiro tempo, 
Gabriel Dias chutou forte, inva-
dindo a grande área pela direita, 
mas errou, e Juninho chutou de 
longe, obrigando Fernando Mi-
guel a fazer boa defesa. O goleiro 
vascaíno só não conseguiu evitar 
o gol de David, já aos 43.

Wellington Paulista reco-
lheu bola roubada, rolou para 
Luiz Henrique no meio, que 
deu assistência precisa para 
David, cara a cara com o go-
leiro, tocar para o gol.

A estrela de Enderson Moreira 
brilhou também nas alterações. 
No segundo tempo, além de Ro-
marinho, na vaga de Luiz Henri-
que, ele lançou Osvaldo no lugar de 
Torres. As alterações não demora-
ram até culminar no terceiro gol.

Aos 18, Osvaldo interceptou 
uma saída de bola do Vasco, 
invadiu a grande área pela es-
querda e cruzou. Romarinho 
veio pelo meio, de surpresa, e 
desviou para a meta.

O placar poderia ter sido ain-
da mais elástico se Wellington 
Paulista houvera acertado as 
duas finalizações que tentou na 
grande área — uma delas de 
voleio. Não era a noite de o cen-
troavante marcar. Entretanto, 
novamente ele se mostrou útil 
na construção de jogadas ofen-
sivas e na marcação.

DaviD ampliou no fim do 
primeiro tempo
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iGor torres abriu o placar para o 
Fortaleza no Castelão
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Com dois gols nos acrésci-
mos do segundo tempo, o Ceará 
ficou no empate diante do São 
Paulo, em 1 a 1, ontem à noite, 
no Morumbi, na capital paulis-
ta, pela 35ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Com o resulta-
do, as duas equipes acabaram 
se distanciando de seus objeti-
vos na reta final da competição.

Depois de um primeiro tem-
po de domínio do São Paulo, com 
atuação decisiva do goleiro Ri-
chard, e grande parte do segun-
do sem grandes chances, o jogo 
resolveu esquentar nos acrésci-
mos da etapa final. O Alvinegro, 
que teve postura bastante defen-
siva durante todo o jogo, apro-
veitou erro bizarro do arquei-
ro Tiago Volpi para abrir o placar 
com Léo Chú, aos 47 minutos.

O panorama de vitória cer-
ta àquela altura mudou ra-
pidamente. Quatro minutos 
após balançar as redes, o Cea-
rá sofreu o empate com gol 
de Luciano, dando números 
finais ao confronto.

Com o ponto conquistado, 
o Vovô até subiu uma posição 
na tabela, superando o Atléti-
co-GO. O time do Porangabuçu 
chegou aos 46 pontos e assu-
miu a 12ª colocação. Por outro 
lado, desperdiçou a chance de 
encostar no Corinthians-SP, úl-
timo do provável G-8, com vaga 
para a pré-Libertadores.

O Timão empatou com o 
Athletico-PR e, com um jogo 
a menos, foi a 49 pontos, a 

três rodadas do fim da Série 
A 2020. Assim, para manter o 
sonho vivo de pré-Libertado-
res, os cearenses praticamen-
te precisam vencer todos os 
jogos restantes. 

Já o São Paulo alcançou os 
59 pontos, se mantendo na 
quarta colocação. Entretanto, 
o time segue sem vencer em 
2021 e praticamente deu adeus 
à disputa pelo título, que deve 
ficar entre o Internacional-RS 
(66 pontos) e Flamengo-RJ (65).

No primeiro tempo, o São 
Paulo dominou o Ceará e bom-
bardeou a meta adversária. 

Não fosse o goleiro Richard, 
os visitantes poderiam ter ido 
para o intervalo com larga des-
vantagem no placar.

Antes dos dez minutos, os 
paulistas criaram quatro chan-
ces de perigo. Igor Gomes, 
Daniel Alves, Luciano e Pablo 
tentaram, mas pararam nas 
defesas de Richard. O Ceará ti-
nha dificuldade até para contra
-atacar e dava espaço no siste-
ma defensivo.

O Tricolor tinha volume e 
pressionava o rival. O time até 
chegou a balançar as redes com 
Tchê Tchê, mas o árbitro Sávio 

Pereira, com auxílio do VAR, 
marcou impedimento do meio-
campista. O Vovô só deu um 
chute na direção do gol em todo 
o primeiro tempo, em finali-
zação de Cléber para a defesa 
tranquila de Volpi.

Na segunda etapa, as pos-
turas dos dois times se manti-
veram. O São Paulo atacava, o 
Ceará se defendia. O que mudou 
foi a organização da equipe sob 
o comando de Guto Ferreira.

“Gordiola” ajustou a mar-
cação colocando Charles no 
lugar de Rick e Saulo Mineiro 
na vaga de Cléber. Os espaços 

encontrados facilmente pelos 
mandante no primeiro tempo, 
assim, desapareceram. Desta 
forma, a partida também per-
deu em intensidade. As chances 
passaram a ser raras. E quando 
o São Paulo chegava com mais 
perigo, Richard impedia as re-
des de balançarem.

A emoção ficou reservada 
para o “apagar das luzes” com 
os gols de Léo Chú e Luciano. 
O Ceará volta a campo contra 
o Fluminense, no Castelão, na 
segunda-feira, 15. O São Paulo 
encara o Grêmio-RS, em Porto 
Alegre, no dia anterior.

Flavio Corvello/ae

Só no apagar das luzes
| Série A 2020 | Com ambos os gols nos aCrésCimos, Ceará empata Com são paulo 
em 1 a 1 no morumbi e perde chance de encostar na briga pela pré-libertadores

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

o goLeiro richard, do Ceará, foi 
destaque da partida

série a

Jogos passaDos
Bahia 3x3 Goiás
rB Bragantino 1x1 Flamengo-rH
atlético-Go 1x1 Santos-SP
Botafogo-rJ 2x5 Grêmio-rS
JoGoS de oNteM
internacional-rS 1x2 Sport-Pe
Fortaleza 3x0 vasco da Gama-rJ
São Paulo 1x1 Ceará
Fluminense-rJ 0x0 atlético-MG
Corinthians-SP 3x3 athletico-Pr

Jogo restaNte
Coritiba-Pr x Palmeiras-SP - 17/2, 
19h30min

35ª rodada

time pg J v
 1º internacional 66 35 19
 2º Flamengo 65 35 19
 3º atlético-MG 61 35 18
 4º São Paulo 59 34 16
 5º Fluminense 57 35 16
 6º Grêmio 56 35 13
 7º Palmeiras 53 33 14
 8º Corinthians 49 34 13
 9º Bragantino 48 35 12
 10º athletico-Pr 47 35 13
 11º Santos 47 34 12
 12º Ceará 46 35 12
 13º atlético-Go 46 35 11
 14º Sport 41 35 12
 15º Fortaleza 41 35 10
 16º Bahia 37 35 10
 17º vasco 37 35 9
 18º Goiás 33 35 8
 19º Coritiba 28 34 6
 20º Botafogo 24 35 4

CaMPEoNaTo BraSILEIro

classificados 
para libertadores

classificados 
Sul-americana

rebaixados para 
Série B

cLassificação

São Paulo
4-4-2: tiago volpi; 
Juanfran (Galeano), 
Bruno alves, arboleda e 
reinaldo; luan, tchê tchê, 
daniel alves e igor Gomes 
(toró); Pablo (Carneiro) e 
luciano.
téc: Marcos zizolli

Ceará
4-2-3-1: richard; Samuel 
Xavier (eduardo), tiago 
Pagnussat, Klaus e 
Bruno Pacheco; Fabinho 
e Fernando Sobral; rick 
(Charles), lima (léo Chú) 
e vina; Cléber (Saulo 
Mineiro). 
téc: Guto Ferreira

Série A 2020

Data: 10/2/2021
Local: Morumbi, em São 
Paulo (SP)
Árbitro: Sávio Pereira 
Sampaio-dF
assistentes: daniel Henrique 
da Silva andrade-dF e José 
reinaldo Nascimento Junior-
dF
var: Caio Max augusto 
vieira-rN
cartões amarelos: igor 
Gomes, Pablo, Juanfran 
(Sao); Samuel Xavier, 
Charles, tiago Pagnussat, 
Fernando Sobral e Guto 
Ferreira (Cea)
cartão vermelho: alexandre 
Faganello (Cea)
público e renda: jogo de 
portões fechados em razão 
da pandemia do novo 
coronavírus

1X1

ficha técNica
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AgorA só fAltA 
a decisão
| Taça Fares Lopes | Icasa vence o Floresta novamente e encara o 

Ferroviário em Final que vale título e vaga na Copa do Brasil 2022

Frase 

duas linhas”
Nome, função
Função

O Icasa é finalista da Taça Fa-
res Lopes 2020. Após encami-
nhar a classificação vencendo o 
Floresta por 3 a 0 no Domingão, 
em Horizonte, na semana pas-
sada, o Verdão do Cariri con-
firmou o favoritismo no duelo 
da tarde desta quarta-feira, 10, 
após vencer o Lobo da Vila Ma-
noel Sátiro novamente, desta 
vez por 1 a 0. O gol da partida foi 
anotado pelo lateral Tallison. 

Com o resultado, o Icasa en-
frenta o Ferroviário na decisão 
da competição. O Tubarão da 
Barra chegou à final após supe-
rar o Caucaia por 6 a 1 no agre-
gado. A decisão entre os times 

ocorre no próximo domingo, 14, 
às 15h30min, no Domingão.

O Papagaio chega à final com 
campanha invicta no certame. 
Ao todo, a equipe caririense soma 
seis vitórias e um empate em 
sete jogos disputados com 16 gols 
marcados e somente um sofrido. 
O adversário Ferroviário contabi-
liza cinco vitórias e dois empates, 
com 18 gols feitos e três tomados. 
A única partida que o Icasa não 
venceu foi o encerramento da 
primeira fase, justamente contra 
o Tubarão da Barra. 

Além do título em si, a Taça 
Fares Lopes tem um peso extra. 
O campeão de uma edição con-
quista vaga na Copa do Brasil do 
ano seguinte. Assim, além da 
visibilidade nacional, o time re-
cebe parte da milionária pre-
miação da competição ms rica 
do cenário brasileiro.

ronaldo oliveira / aSCoM FloreSta eC

Iara costa

iaracosta@opovo.com.br

Icasa e Floresta disputaram a 
semifinal da taça Fares lopes 2020 

eSPeCial Para o Povo
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Nada de gols na estreia do 
Campeonato Cearense de 2021. 
Os dois jogos que abriram o Es-
tadual na tarde desta quarta-
feira, 10, fi caram no 0 a 0. A pri-
meira rodada fi cará aberta até 
o dia 20, quando os dois duelos 
restantes, adiados em virtude 
da disputa da fase fi nal da Taça 
Fares Lopes, serão disputados.

No Junco, o Guarany de So-
bral recebeu o Barbalha, mas 
tanto o time da região norte, 
quanto o do Cariri estavam em 
tarde pouco inspirada. A alta 
temperatura sobralense tam-
bém não ajudou muito, já que o 
jogo aconteceu às 15h30min. Em 
paralelo, no estádio João Ronal-
do, o Pacajus não conseguiu fazer 
valer o mando de campo sobre 
o Caucaia. Os dois já tinham se 
encontrado na Taça Fares Lopes, 
recentemente, e o Índio do Vale 
do Caju levou a pior, mas tratava-
se de elenco alternativo, enquan-
to a Raposa Metropolitana tinha 
basicamente o mesmo time.

Os duelos entre Atlético-CE 
e Ferroviário, assim como Cra-
to e Icasa foram transferidos 
para o dia 20 de fevereiro. Até 
lá, outras duas rodadas vão 
acontecer. No fi m de semana, 
três jogos movimentam o Esta-
dual: Icasa x Pacajus e Caucaia 
x Crato, ambos no sábado, e a 
Águia da Precabura estreia no 
domingo contra o Barbalha. O 

Ferroviário seguirá sem largar 
no certame.

Antes da partida válido pela 
primeira rodada, no entanto, o 
Ferrão tem compromisso com 
o Pacajus no João Ronaldo dia 
17, às 15h30min, marcando sua 
estreia no Campeonato Cearen-
se. Os jogos a partir da quarta 
rodada ainda estão com data e 
horário indefi nidos.

Na primeira fase, os oito ti-
mes que disputam o Campeona-
to Cearense jogam entre si em 
jogos de ida e o mais colocado 
após sete rodadas fatura uma 
vaga na Copa do Brasil do ano 
seguinte. Já os dois últimos se-
rão rebaixados, jogando a Série 
B do Estadual em 2022. O cam-
peão simbólico e os outros cin-
co times que fugirem da queda 
avançam para a segunda fase do 
certame, na qual Ceará e Forta-
leza entrarão. 

AMARAL TORQUATO / GUARANY DE SOBRAL

COMEÇOU 
SEM GOLS
| CAMPEONATO CEARENSE | GUARANY DE SOBRAL X BARBALHA E 

PACAJUS X CAUCAIA TERMINAM EM  A  NA ABERTURA DO ESTADUAL

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

GUARANY-S e Barbalha se 
enfrentaram no Junco

AINDA FOI POUCO...
.O QUE se presumia difícil, nunca foi tão fácil. Fortaleza 
aplicou goleada (3 a 0) sobre o Vasco, dois logo no primeiro 
tempo. Se querem saber, ainda foi pouco...

.SEGUNDO tempo, Tricolor teve chance de ampliar, chegar 
aos cinco ou seis não fora as chances perdidas por Wellington 
Paulista e Romarinho, que entrou no decorrer de jogo.

.MAIS se esperava do Vasco? Em pensamento, pode ser que 

sim. Na prática mostrou o que veio fazer no Brasileirão, fraco de 
dar pena. Quem diria, hein, Tom?

.NEM Luxemburgo, técnico famoso, de renome, conseguirá 
salvar o Vasco do rebaixamento, não ser aconteça um milagre, 
que em futebol não existe. Aliás, milagre nos dias de hoje virou 
espécime em extinção. A pandemia que o diga...

.SOBRE Luxemburgo, comboiado por sua fama, remeteu-
me à célebre, embora simples, frase do eterno Dimas 
Filgueiras — “Não há cavaleiro bom pra cavalo ruim.” O 
Vasco é o cavalo ruim da Série A.

 CONSELHO & RAPÉ

.HÁ explicação para a vitória do Fortaleza sobre o Vasco? 
Goleada não se explica, aceita-se com humildade e sem soberba.

.HÁ uma razão simples pra resumir tudo — Fortaleza 
venceu porque foi muito melhor e o Vasco perdeu porque 
é ruim demais. Ponto final. 

.MÉRITOS do técnico Enderson Moreira?  Optou por não 

mexer no prato pronto que seu auxiliar técnico, Flores, deixou  
após derrotar o Coritiba. Foi só requentá-lo.

.OU seja — repetiu a nova formação pronta, um esquema 

tático (4-3-3) que funcionou muito bem, especialmente Luiz 
Henrique, rebocado do Flamengo, que não tinha vez na época do Ceni.

.O QUE faltava ao Tricolor — um meia criativo — ele foi lá, 
resolveu o problema, fez lançamentos preciosos, saiu de campo 
como o melhor de todos.

 SEM FIRULAS & FANIQUITOS

. LUIZ Henrique faz o trivial que um meia de criação deve fazer 
e está na obrigação de fazê-lo.

.ARMA as jogadas, que passam por ele, sem firulas e 

faniquitos. Pra completar, faz o ataque funcionar em seus setores. 
Dois pontas bons, um centroavante dentro da área, pra o que der 
e vier. Simples assim.

.LUIZ Henrique afinou-se com a dupla Felipe e Juninho, 
preocupada em marcar. Ceni quis fazer de Juninho um meia de 
criação e estrepou-se. Desconheceu Luiz Henrique que, inclusive, 
passou pelo seu crivo, mas ninguém é perfeito.

.O QUE fez falta ao Fortaleza foi preenchido, até que se prove 
o contrário. Como jogava livre, teve campo de sobra pra fazer o 
restante do ataque funcionar.

 SEM TEMPO A PERDER

.FORTALEZA não perdeu tempo para construir sua vitória. 
O segundo era pra se poupar e esperar que o Vasco reagisse. 
Encontrou uma galinha morta. Incrível como o Vasco chegou a 
tanto.

.LOGO nos primeiros minutos, o jovem ponta Igor Torres, 
que botou Osvaldo no banco, vindo das bases, abriu o marcador. 
Não demorou tanto tempo para David, quase na reta final 
ampliar. Romarinho, que não é chegado a essas, fechou o caixão.

.CABIA mais? Se WP9 não perdesse um gol feito e o David, 
pra não perder o costume, também. Faz o mais difícil e perde o 
mais fácil. Menos mal que tenha recuperado a boa fase, de ponta 
que entra pelo meio. Um achado.

.SEGUNDO tempo foi apenas confeitar o bolo já feito e 
saboreado. Os 3 a 0, deram ao Tricolor mais três pontos de 
vantagem, salto positivo, afastando-se cada vez mais da zona 
de rebaixamento, embora tenha diante de si três compromissos 
importantes. O pior já passou? Espera-se que sim.

 SINTAM-SE HOMENAGEADAS

.PONTA Igor Torres, que saiu contundido e Osvaldo entrou 
bem, pois tinha tempo de sobra, e fôlego também, deu o toque de 
romantismo ao deixar o campo.

.OFERECEU a vitória à mãe, Milena, mas não esqueceu a 
bela amada Vanessa, a namorada dos seus sonhos e da sua vida. 
Cheio de amor e bom futebol, Igor Torres, vai longe, assim parece.

 ENXURRADA

.TAÇA Fares Lopes definiu final com o vitória do Icasa, que 
vai enfrentar o meu Ferrão, enquanto o Campeonato Cearense, 

mesmo aos emboléus, começou ontem à tarde. 

.CEARÁ enfrentou o São Paulo, um pouco mais tarde, conto 
essa história depois. 

.COMO os dois não tinham mais nada a perder, esta partida 

teve apenas o sabor mesmo insípido de mero cumprimento da 
tabela. É no que dá campeonato de pontos corridos, onde final a 
briga empolgante corre por conta da turma da rabeira.

ALAN 
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LOTOFÁCIL Nº 2155

QUINA Nº 5489

5 40 59 63 79

MEGA-SENA Nº 2343

4 31 42 45 49 56
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