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

| apÓS REpERcUSSÃo |
Jornalista criticou o que considera ter sido equívoco da imprensa e lamentou
que contrato tenha sido objeto de uso político
divulgação

carloS Holanda
carlosholanda@opovo.com.br

O jornalista e escritor Lira
Neto não está mais à frente dos
trabalhos para produção de livro
que seria escrito sobre o enfrentamento da pandemia no Ceará.
Ele havia sido contratado pelo
Governo do Estado para realização do material, mas anunciou
desistência na tarde desta quarta-feira, 10.
“(...) diante de interpretações
e ilações as mais diversas, publicadas na imprensa e repercutidas por canais de divulgação
online — algumas delas levianas, que buscaram atingir-me o
nome e a reputação —, decidi
solicitar ao Governo do Estado
do Ceará e à empresa Soter Design o meu afastamento pessoal
e profissional do projeto”, escreveu o cearense numa rede social.
Valores do contrato foram divulgados 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, inicialmente, para explicar que os serviços
para os quais foi contratado pesquisa documental, realização 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 horas depois.
O escritor, especificamente, receberia 24,7%, ou R$ 135,6
mil, segundo nota do Governo
do Ceará publicada em 9 de fevereiro. Dois mil exemplares
seriam distribuídos em espaços
públicos gratuitamente.
“Não tenho qualquer ingerência, poder de decisão
ou responsabilidade sobre o
destino dos demais 70% dos
recursos”, ele escreveu em comunicado anterior ao do afastamento. “Estes foram assumidos e serão administrados por
um escritório especializado, a
Soter Design, que é a empresa
contratada pelo governo e responderá por todas as etapas
posteriores, o que inclui mais
de uma dezena de itens...”
O jornalista lamentou que o
episódio tenha ganhado “proporção indevida” e sido “instrumentalizado 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 frisou, a ideia de escrever e publicar o livro-reportagem partiu
unicamente do entendimento
de que é importante “documentar em perspectiva histórica, o
drama enfrentado nos últimos

EScrITor cearense iria
coordenar o projeto

meses pelo conjunto da sociedade, de forma dolorosamente
trágica, a partir dos relatos e experiências vividas por gestores,
profissionais de saúde, pacientes
e familiares das milhares de vítimas 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 reportagem, o Governo confirmou
que o escritor abandonou os trabalhos em torno do livro por decisão pessoal.

O comunicado expressa que
o contrato foi feito com “absoluta transparência e licitude” e
que Lira Neto foi “injustamente atacado com informações
inverídicas nas redes sociais e
em alguns veículos de imprensa.” O Governo afirma ainda
que em razão disso, o contrato “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 aparelho não possuía conta no
WhatsApp.

Governo
vai retirar
militares da
Amazônia e
restringir área
fiscalizada
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O vice-presidente Hamilton Mourão anunciou nesta
quarta-feira, 10, o novo Plano Amazônia 21/22, que vai
substituir a ação militar na
Amazônia, a chamada Operação Verde Brasil 2, que acaba
no dia 30 de abril.
Durante a 4ª reunião do
Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), que é
presidido por Mourão, o vice-presidente
mencionou
“quatro eixos de atuação” do
Plano Amazônia, para continuidade de ações de fiscalização e combate aos crimes ambientais e fundiários,
como desmatamento ilegal e
as queimadas na Amazônia.
O plano trata de “priorização de áreas onde a ocorrência da ilicitude pode impactar
de maneira mais decisiva os
resultados da gestão ambiental; aumento da efetividade
da fiscalização e o fortalecimento dos órgãos; contenção
dos ilícitos em conformidade
com a lei; e disponibilização
de alternativas socioeconômicas à população dentro do
princípio do desenvolvimento sustentável”.
“Nós levantamos que 70%
do desmatamento e dos crimes ambientais, vamos colocar assim, ocorrem em 11
municípios. Sete estão localizados no Pará, um em
Rondônia, dois no Amazonas
e um no Mato Grosso. Foram elencados como as áreas
prioritárias. Esse foi o eixo
principal que norteou nosso
Plano Amazônia”, comentou
Mourão. (Agência Estado)
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