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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado

DIVULGAÇÃO

FOLIA VIRTUAL 
A Secult-CE divulgou a programação do seu Carnaval virtual. 
Segundo o titular da pasta, Fabiano Piúba, a ordem é levar 
cultura e arte para os cearenses em isolamento social. A pro-
gramação começa amanhã e pode ser conferida no site do ór-
gão (secult.ce.gov.br).

Nova
atual

Crescente
19/2

Cheia
27/2

Minguante
5/2
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Governo Federal 
anuncia preparações 
para concessão dos 
Parques Nacionais
| JERICOACOARA E UBAJARA |

O Governo Federal prepara a 
concessão dos Parques Nacio-
nais de Jericoacoara e Ubaja-
ra, no Ceará. A ação inclui mais 
sete unidades de conservação 
federais (UC). Os editais para 
estudos serão lançados ao lon-
go da semana do dia 22 de fe-
vereiro, no âmbito de parceria 
entre o Ministério do Turismo 
(MTur) e a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco).

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, e o ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto, 
anunciaram que as UCs contem-
pladas, além das cearenses, in-
cluem ainda: Parque Nacional 
de Lençóis Maranhenses (MA), 
Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães (MT), Parque Na-
cional da Serra dos Órgãos (RJ), 
Parque Nacional da Serra da Bo-
doquena (MS), Parque Nacional 
de Brasília (DF), e Floresta Na-
cional de Brasília (DF).

Conforme o governo, a agenda 
de concessões de parques nacio-
nais do Ministério do Meio Am-
biente tem 18 encaminhamentos 
para concessão, em diferentes 
estágios do processo. Em janeiro 
deste ano, foi realizado o leilão 
para a concessão dos parques 
de Aparados da Serra e Serra 
Geral, “com quatro vezes mais 
interessados que a média de ou-
tras concessões e R$ 260 milhões 
previstos em investimento”, in-
forma o Ministério, em nota. 
(Beatriz Cavalcante)
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EDITAIS para estudo serão lançados na 
semana dos dia 22 de fevereiro

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

O prefeito de Saboeiro, Marcondes Ferraz, assumiu a presidência do consórcio que 
vai gerir a Policlínica de Iguatu, com atuação em nove municípios. O vice é o prefeito 
de Mombaça, Orlando Filho // O show “Vida Primavera”, de Khalil Goch, estreará hoje, 

às 19h, na programação Dentro do Som, pelo site e canal de Youtube do Cineteatro São 
Luiz. /// Só lembrando: “Em outros anos, nesse período que antecede o Carnaval, a 
pergunta era: vai viajar? Agora é: vai trabalhar?”

REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 Municipal que foi 
aprovada a toque 
de caixa, segundo 
a oposição. Sem 

debates e com voto 
até de vereador 

bolsonarista.

MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

 Estadual que vem 
fi scalizando a 

divulgação da lista 
da vacinação da 

Covid-19. Precisa 
mesmo, para 

evitarmos os que 
furam a fi la.

BOLSONARISTA ASSUME DIREITOS HUMANOS DA CÂMARA

A 
Câmara Municipal de Fortaleza promete ter mui-
tas polêmicas neste exercício. Não só por conta do 
crescimento da oposição, mas, também, porque 
comissões técnicas, tradicionalmente entregues 
a vereadores de esquerda, foram para mãos de 
conservadores. É o caso da Comissão de Defesa 

dos Direitos Humanos, da Mulher, da Juventude, da Criança e do 

Idoso. Priscila Costa, dirigente municipal do PSC, assumiu a pre-
sidência desse organismo, comemorando ser a primeira vez que 
uma conservadora ocupa esse espaço. Ela já avisou que, à frente 
dessa comissão, atuará em favor da família, dos defi cientes físi-
cos, dos idosos e vulneráveis e fundamentalmente, reforçará sua 
postura contra o aborto. Priscila é evangélica e se defi ne como 
bolsonarista.

OPOSIÇÃO
O Senado contará agora com um 
líder da oposição. Projeto relatado 
por Cid Gomes (PDT) foi aprova-
do. “A proposta aperfeiçoa o pro-
cesso legislativo, colocando em 
situação de igualdade blocos que 
representam apoio e oposição ao 
governo”, diz o pedetista.

TAPETE 
VERMELHO

Com direito a almoço caprichado, 
Camilo Santana recebeu ontem, 
no Abolição, o ministro da Justiça, 
André Mendonça. Ambos podem 
ter divergências políticas, mas 
comungaram num ponto: acordo 
de cooperação contra o crime or-
ganizado no Estado.

EPA!!
Pelo menos 10 servidores da Se-
cretaria de Finanças de Fortaleza, 
unidade do Centro, já estariam 
afastados com suspeita de Co-
vid-19. O local atende ao público 
em geral e não há quem escape da 
aglomeração diária.

MUDA OAB
Lançado o movimento Muda OAB, 
que tem entre seus líderes Andrei 
Aguiar, presidente da Associação 
Brasileira dos Advogados. Por-
que Erinaldo Dantas, que preside 
a Ordem, concluirá mandato em 
dezembro. A eleição na entidade, 
no entanto, será em novembro.

MUDA OAB 
Erinaldo Dantas, que evita falar 
em reeleição, terá pela frente 
adversários da sua primeira 
campanha. Entre eles, Regina 
Jansen que foi candidata e ob-
teve o terceiro lugar. Já Roberta 
Vasques, que ficou em segundo, 
ainda não falou se disputará.

NOVA UNIDADE
A Fecomércio foi convidada a 
abrir uma unidade do Sistema 
Sesc/Senac em Maracanaú. O 
prefeito Roberto Pessoa (PSDB) 
ofereceu toda a infraestrutu-
ra. O presidente da federação 
gostou da proposta que deverá 
ser avaliada.

DOCUMENTÁRIO 
O longa-metragem documen-
tário “Memórias da Chuva”, que 
narra a história da construção 
dos açudes Orós e Castanhão, 
está em fase de pré-produção. 
O filme tem direção do cineas-
ta Wolney Oliveira e foi viabi-
lizado com verbas oriundas da 
Lei Aldir Blanc. 


por cento, eis a queda no 
movimento de bares e res-
taurantes, por causa da li-
mitação do horário de fun-
cionamento, segundo a 
Abrasel-Ceará.

FÉ NO PRATO
O Restaurante Tilápia, que 
ocupava imóvel situado na 
rua Vicente Leite e que foi 
vendido para o Hospital Gas-
troclínica, retomou operações 
agora próximo à sede da OAB. 
Mesmo em clima de restrição 
de horário definida em decre-
to governamental.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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Ano do Boi

o ano Novo Chinês começa hoje, 12, 
e será o Ano do Boi.  De acordo com 
a cultura oriental, o animal simboliza 
superação, trabalho, e realizações nas 
ações cotidianas. este será o ano que 
corresponde a 4.719 no calendário 
chinês. ele acaba em 31 de janeiro de 
2022. o calendário chinês tem como 
parâmetro  a Lua. O ano, portanto, é o 
fim de 12 ciclos completos da Lua. Sem 
uma data fixa, o que marca o Ano Novo é 
a primeira lua Nova depois do solstício 
de inverno - ficando, em geral, entre os 
dias 20 de janeiro e 18 de fevereiro.

ANo Novo cHINÊS É 
cELEbrADo HoJE

HeCtor retaMal / aFP

ediÇÃo: o povo  |  oPovo@oPovo.CoM.Br  |  85 3255 6101

Pais e alunos de escolas 
particulares realizaram uma 
manifestação na tarde de on-
tem, 11, na Praça Portugal, no 
bairro Aldeota, em Fortaleza, 
para pedir a inclusão do ensi-
no híbrido, formato que per-
mite o aluno alternar as aulas 
entre presenciais e virtuais, ou 
seja, na escola e de casa. Alu-
nos do 3º ano do Ensino Médio 
já estão autoriza//dos nesta 
modalidade, de acordo com o 
decreto estadual nº 33.742, do 
Governo do Ceará.

Além deste grupo, a Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), 
os 1º, 2º e 9º ano do Ensino 
Fundamental também já re-
tomaram as atividades pre-
senciais, conforme o decre-
to vigente desde outubro de 
2020. Os pais criticam que as 
demais séries já retornaram 
às atividades presenciais, en-
quanto os alunos do 1º e 2º do 
Ensino Médio ainda não foram 
autorizados, ou seja, con-
tinuam exclusivamente em 
ensino remoto. Responsáveis 
dos alunos destacam que as 
séries foram excluídas no pla-
no de reabertura do governo 
estadual. No entanto, o de-
creto também não cita auto-
rização do retorno presencial 
dos alunos do 3º ao 8º ano do 
Ensino Fundamental.

Segundo a mãe da estudante 

Luciana Gaspar, Maria Cláudia 
Façanha Gaspar, esse é um 
movimento formado por pais 
de alunos do 1º e 2º do ensino 
médio. “Nós estamos unidos 
em prol da inclusão do ensino 
híbrido para esses alunos, que 
foram excluídos do plano de 
reabertura do governo”, ex-
plica sobre a manifestação. A 
estudante Luciana relata que 
o ensino online não é o sufi-
ciente para o aprendizado e 
defende o retorno ao ensino 
presencial. “O ensino pre-
sencial é fundamental para 

Protesto pede modelo híbrido 
para 1º e 2º anos do Ensino Médio
| Fortaleza | Alunos do 3º ano do Ensino Médio já estão autorizados nesta 

modalidade, de acordo com o decreto estadual
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pAIS e alunos pedem inclusão das séries na 
modalidade de ensino presencial

um dos jogos mais populares da história dos videogames acaba 
de completar 30 anos. Street Fighter ii foi lançado 
exclusivamente para fliperamas em 6 de fevereiro de 1991 e 
virou febre instantaneamente, definindo o gênero dos games de 
luta como o conhecemos hoje.

30 ANoS DE StrEEt FIgHtEr II

GAmes
reProduÇÃo

Aos 86 anos, o ator e comediante cearense renato Aragão 
recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19. ele foi 
vacinado em posto drive-thru na Barra da Tijuca, no rio, ontem, 
11. em postagem no  instagram, renato comemorou sua vez de 
se vacinar ter chegado e estimulou que todos o façam.

rENAto ArAgão É vAcINADo

Covid-19
reprODuçãO/iNSTAgrAm

gastos públicos

retomada em outubro

Picanha a R$ 84,14 o quilo e cervejas puro malte, a 
R$ 9,80 a unidade. Esses foram alguns dos artigos 
comprados pelas as Forças Armadas brasileiras 
com dinheiro público, em 2020. A verba bancou a 
compra de mais de 700 mil quilos de picanha e 80 
mil cervejas. Os dados são de um levantamento  
com informações do Painel de Preços do Ministério 
da Economia. As despesas com bebidas alcoólicas 
e carne são tema de representação que deputados 
do PSB enviaram ao procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras. A intenção é que se abra uma 
investigação para os gastos militares, quanto aos 
tipo dos itens, aos valores pagos e indícios de su-
perfaturamento. Em  nota, o Ministério da Defesa 
afirmou que aguarda a notificação da PGR e que 
“irregularidades são apuradas com rigor”.

O Brasil já tem sete cruzeiros confirmados para a 
temporada 2021/2022, prevista para começar no dia 
31 de outubro de 2021 e terminar em 19 de abril de 
2022. Destes, dois devem fazer escalas no Ceará. Os 
dados são de um levantamento feito pela Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil). Dos 
navios com previsão de aportar na capital cearen-
se no período, estão o MSC Preziosa (4.325 leitos) e 
o MSC Splendida (4.363 leitos). Mas, devem passar 
por águas brasileiras também o Costa Toscana, 
Costa Favolosa, MSC Orchestra, MSC Seaside e MSC 
sinfonia. Serão 552 escalas em destinos como Rio de 
Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos Reis, Balneário 
Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, 
Ilhéus, Maceió e Recife, além de Buenos Aires, Punta 
del Este e Montevidéu. (Irna Cavalcante)

PSB vai à PGR por gasto 
das Forças Armadas 
com picanha e cerveja

Ceará já tem dois 
navios confirmados na 
temporada de cruzeiros

Após vitória na estreia do Aberto da Austrália, o tenista cearense 
Thiago monteiro acabou eliminado do primeiro grand Slam do ano 
para o oitavo colocado do ranking, o russo Andrey rublev. O jovem 
de 23 anos derrotou o brasileiro de 26 anos por 3 sets a 0, parciais 
de 6-4, 6-4 e 7-6 (10-8), em Melbourne.

ForA Do AuStrALIAN opEN

ThiAGo monTeiro
DAviD grAy / AFp

o nosso aprendizado, já que 
vamos entrar no 3º ano logo 
mais”, pontua.

A médica anestesista Fer-
nanda Araújo informa que 
ontem os pais já estiveram 
na Secretaria de Educação 
(Seduc) e na Assembleia Le-
gislativa do Ceará realizando 
o ato. Nos próximos dias, eles 
seguirão para o Conselho Es-
tadual de Educação. “Hoje, é 
só um dos atos para dizer que 
nossos filhos precisam estar 
nas escolas”, defende.

Em nota enviada ao O POVO, 

na última quarta-feira, 10, o 
Sindicato dos Estabelecimen-
tos Particulares de Ensino do 
Ceará (Sinepe) ressaltou que 
as fases de retorno da edu-
cação deveriam ter sido fina-
lizadas em outubro de 2020. 
Porém, houve uma estagnação 
na autorização de aulas pre-
senciais para as 1ª e 2ª séries 
do Ensino Médio e também 
para o ensino superior, além 
da quantidade máxima de 
alunos que pode ser recebida 
pelas escolas. (Mirna Nobre, 

especial para O POVO)
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Previdência 
municipal 
tensiona debate 
dentro e fora 
da CMFor
| RefoRma | Conjunto de mudanças atende à determinação federal 

de que estados e municípios reformem os sistemas previdenciários. 

Primeiro grande teste para base de Sarto, proposta causou 

insatisfação em representantes da categoria de servidores

O debate envolvendo a refor-
ma da Previdência de servido-
res municipais esquentou âni-
mos dentro e fora da Câmara de 
Vereadores de Fortaleza. Duas 
propostas de emenda à lei orgâ-
nica estão no Legislativo.

Na prática, os textos formam 
as bases para que o sistema 
previdenciário da Capital seja 
de fato reformado, o que deve 
ocorrer na sequência e por meio 
de lei complementar.

Sob pressão de servidores e 
de entidades sindicais, a Casa 

(CMFor) tende a ser maior, pois 
a segunda discussão só pode ser 
retomada 10 dias após a primei-
ra. Mas a intensidade da reação 
de servidores é similar.

A gestão do prefeito José 
Sarto (PDT) prometeu que a 
condução do tema será com 
diálogo. O secretário de Arti-
culação Política, Ésio Feitosa 
(PSB), sentou nessa quinta-
feira com representantes de 
17 entidades sindicais. 

“A nossa atual previdência é 
totalmente deficitária. O mu-
nicípio de Fortaleza precisa 
aportar, de recursos próprios, 
somente neste ano, mais de 
400 milhões de reais para pa-
gar aposentados e pensionis-
tas e, se nada for feito, haverá 
uma escalada que alcançará 
R$ 1 bilhão já nos próximos 10 
anos”, argumentou Feitosa ao 
site da Prefeitura. 

Ao O POVO, o parlamentar 
de oposição Guilherme Sam-
paio (PT) destacou que não se 
opõe ao fato de que é neces-
sário alterar a Previdência em 
função da obrigatoriedade, 
mas sim ao conjunto de novas 
regras encaminhado à Casa, 
com revogação, por exemplo, 
de anuênios e licença prêmio.

“A imensa maioria dos ve-
readores participou (do de-
bate) sem sequer conhecer a 
matéria. Os artigos que estão 
sendo revogados, caso seja 
aprovada a matéria, boa par-
te deles nada tem a ver com 
a reforma da Previdência em 
nível nacional”, criticou Sam-
paio, para quem a mobilização 
social resultará em recuo da 
administração municipal.

Quando fala na perda de 
anuênios e gratificações, Sam-
paio se refere ao texto de nú-
mero 02, que ainda será levado 
à votação e traz consigo série 
de revogações. Sobre isso, o 
líder do governo Sarto na Câ-
mara, Gardel Rolim (PDT), ex-
plica que não se tratam de di-
reitos perdidos.

Argumenta que para que a 
Lei Complementar de reforma 
vá ao Legislativo com nova 
proposta de alíquota - por-
centagem retirada do salário 
para contribuição com a Pre-
vidência -, tempo de contri-
buição, previdência comple-
mentar e outros elementos, 
“precisaríamos revogar al-
guns artigos da lei orgânica e 
reescrever outros.”

E adiciona: “Acredito mui-
ta na força do diálogo, antes de 
deflagrarem qualquer paralisa-
ção, vamos conseguir superar 
as diferenças no diálogo.” (leia 
mais, ÉRICO FIRMO, página 10)

carlos Holanda

carlosholanda@opovo.com.br

Política
ediÇÃo: João marcelo sena | joaomarCelosena@oPovo.Com.Br | 

divulgaÇÃo/CmFor

prImeIras sessões do ano na Câmara municipal têm sido marcadas por intensos debates 
sobre mudanças nas aposentadorias

votos a 9 na CmFor 
aprovaram em 1º 

turno a emenda 04 
à lei orgânica na 

última quarta-feira

31    aprovou na última quarta-fei-
ra, 10, em primeira discussão, 
uma das emendas, a 04 (ver 
infográfico).

O texto impõe mudanças 
como a da desvinculação dos 
salários de servidores aposen-
tados e os ativos. Antes, a apo-
sentadoria era reajustada na 
mesma data e proporção das 
mudanças promovidas nos sa-
lários dos que servidores ativos. 

As mudanças no sistema 
previdenciário fortalezense 
atendem a determinação fi-
xada na Constituição Federal. 
Quando a Previdência Social 
foi reformada a nível federal, 
em 2019, a emenda 103 obri-
gou que estados e municí-
pios também alterassem suas 

previdências, a partir das res-
pectivas assembleias legislati-
vas e câmaras municipais.

A idade mínima, por exem-
plo, outra alteração contida 

na emenda 04, segue o que foi 
aprovado nacionalmente: 65 
anos para homens e 62 para 
mulheres. Àquele período, em 
Brasília, jogar sobre os demais 
entes da federação a respon-
sabilidade de fazerem as pró-
prias reformas foi um movi-
mento do governo Bolsonaro 
entendido como um meio de 
“repartir” o desgaste político 
natural dessas matérias.

Protestos foram registrados 
na Assembleia Legislativa do 
Ceará (AL-CE) em dezembro 
de 2019. Debaixo de manifes-
tações, o plenário aprovou a 
matéria após somente 10 dias 
de tramitação.

O tempo de discussão na Câ-
mara Municipal de Fortaleza 
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SErvIDorES organizaram manifestação em frente à sede da Prefeitura, no Centro

SindFort 
cobra 
diálogo com 
Prefeitura 
sobre 
reforma

Protesto. O Sindicato dos Servido-
res Públicos do Município de 
Fortaleza (SindFort) e demais 
lideranças sindicais realiza-
ram, na manhã desta quin-
ta-feira, 11, manifestação em 
frente ao Gabinete do prefeito 
José Sarto (PDT).

O ato protestou contra 
o envio de projetos à Câma-
ra de Vereadores que prepa-
ram terreno para a reforma 
da Previdência do Municí-
pio, um deles já aprovado em 
primeiro turno, e que ade-
qua a legislação municipal à 
norma federal para o tema.

Servidores alegam que 
não houve discussão com 
a categoria e que o envio e 
aprovação da mensagem foi 
“acelerada”. A manifestação 
desta quinta-feira foi con-
vocada ainda na noite an-
terior enquanto servidores 
acompanhavam o desfecho 
da sessão na CMFor.

“No dia 20 de janeiro, 
quando o Sindifort entregou 
a pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2021 
ao prefeito, ele garantiu que 
agendaria uma reunião para 

discutir as reivindicações da 
categoria, sendo uma das 
principais a questão da re-
forma da Previdência. No en-
tanto, Sarto enviou a reforma 
para ser votada sem se reunir 
com o Sindifort ou qualquer 
entidade sindical”, escreveu 
o sindicato em postagem nas 
redes sociais.

O SindFort também criti-
cou a Câmara Municipal por 
ter votado uma das mensa-
gens, “sem tempo de discus-
são com os servidores e nem 
com os próprios vereado-
res”. Ontem um grupo de re-
presentantes dos servidores 
passou o dia e parte da noite 
no local. Parlamentares da 
oposição como Larissa Gas-
par (PT), participaram do 
ato pela manhã.

Além de reunião com a 
Prefeitura para discutir a re-
forma previdenciária, as en-
tidades também cobram o 
reajuste salarial assegurado 
em lei, reivindicando 4,52% 
referente à inflação de 2020 
(IPCA) e a negociação dos de-
mais pontos da campanha sa-
larial 2021. (Vítor Magalhães)

A Prefeitura de Fortaleza 
foi procurada por O POVO du-
rante a tarde de quarta-fei-
ra, 11, e, em nota, respondeu 
a questionamentos feitos pela 
reportagem. A administração 
afirmou que o Certificado de 
Regularidade Previdenciária 
(CRP) do Município necessi-
ta de renovação até março de 
2021 e que para isso a Prefeitu-
ra “não pode estar irregular”.

“O CRP é premissa para re-
ceber transferências de crédito 
voluntárias. Sem ele, o Muni-
cípio recebe apenas as trans-
ferências constitucionais. Fica 
também impedido de celebrar 
acordos, contratos, convênios 
e receber empréstimos e finan-
ciamentos”, salienta o comu-
nicado enviado pela assessoria 
de comunicação.

Como outro fator que jus-
tifica a reforma da Previdên-
cia municipal, o Paço Muni-
cipal cita haver desequilíbrio 
financeiro e atuarial, o que já 
configuraria por si uma condi-
ção de irregularidade, impe-
dindo a renovação do CRP.

Indagada sobre se tem ha-
vido de fato diálogo com a 
parcela de servidores des-
contente com a proposta, a 
gestão de Sarto respondeu 
que Ésio Feitosa, articulador 
político da Prefeitura, lidera 
as tratativas e recebeu 17 re-
presentantes sindicais para 
conversa nessa quinta-feira.

Feitosa, por sua vez, é um 
dos que alertam que, se a re-
forma não for aprovada, os 
cofres municipais terão de 
aportar, somente neste ano, 
R$ 402,6 milhões.

E, de acordo com números 
do Executivo, R$ 504,9 milhões 
em 2022, pois a reserva exis-
tente foi consumida nos últi-
mos anos em razão do déficit. 
Feitosa chama atenção ainda 
para a possibilidade de que o 
valor deficitário atinja R$ 1 bi-
lhão nos próximos 10 anos.

A Prefeitura de Fortaleza 
pretende criar dois fundos de 
custeio para a Previdência. Um 
financiará os próximos servi-
dores, futuros aprovados em 
concursos públicos. O outro, 
os atuais. Atualmente, os ser-
vidores ativos, ao contribuí-
rem com a Previdência Social, 
estão financiando aqueles que 
já estão aposentados.

“A contribuição dos ser-
vidores e do município não 
é suficiente para os atuais 
(aposentados). Nunca foi fei-
to esse controle no passado. 
Essa preocupação que se está 
tendo agora é de fazer uma 
análise atuarial. O dinheiro 
não é suficiente para bancar 
as aposentadorias dos servi-
dores, aposentados e futuros 
pensionistas”, disse um téc-
nico da Prefeitura em caráter 
reservado.

Logo que tomou posse, em 
1º de janeiro, o prefeito José 
Sarto (PDT) afirmou que a 
adequação da Previdência 
às diretrizes federais seria o 
primeiro grande debate que a 
gestão levaria ao Parlamento. 
(Carlos Holanda)

| paço |  Sem mudanças, projeção 

de déficit é de 1 bi em 10 anos

Prefeitura quer 
reforma até março

“A contribuição 

dos servidores 

e do município 

não é suficiente 
para os atuais 

(aposentados). 

Nunca foi feito 

esse controle no 

passado”

Técnico da prefeitura 

detalhando situação ao  

o povo reservadamente 
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Com ampla maioria e vota-
ção tranquila, a base de Camilo 
Santana (PT) aprovou ontem 
mensagem do governador que 
prorroga em seis meses o es-
tado de Calamidade Pública no 
Ceará. Com a decisão, o Estado 
segue autorizado a fazer con-
tratações em caráter emergen-
cial, com dispensa de licitações 
para compras relacionadas ao 
combate da Covid-19.

“Tudo isso vem no senti-
do de a gente desburocratizar 
todos os processos, tanto para 
investimento em equipamen-
tos na área da saúde, como 
na contratação de pessoal”, 
diz o líder do governo na As-
sembleia, Júlio César Filho 
(Cidadania). Ele destaca que a 
medida integra plano de abrir 
mais mil leitos de tratamento 
exclusivo do coronavírus em 
até dois meses.

A medida foi alvo de resis-
tências da oposição ao governo 
no Legislativo, que denunciou 
a criação de um possível “efei-
to dominó” de pedidos seme-
lhantes à Assembleia vindos de 
prefeituras do Estado. “As pre-
feituras vão vir que nem rolo 
compressor”, diz Dra. Silvana 
(PL), que questiona capacidade 
de fiscalização de contratações 
mais rápidas nos municípios.

“Na primeira vez que che-
gou o decreto de calamida-
de na Casa, eu votei a favor. 
Mas acho que a população do 
Ceará está revoltada com os 
absurdos que aconteceram 
a partir disso”, diz Solda-
do Noélio (Pros). “Tá tendo 
uma autorização que é quase 
um cheque em branco para 

qualquer absurdo. Não pode-
mos abrir mão de fiscalizar 
esses recursos”, afirma.

Mesmo com postura inde-
pendente ao governo, Heitor 
Férrer (Solidariedade) reba-
teu os opositores. “Não pre-
judica a fiscalização, muito 
pelo contrário. Você fica mais 
atento, já que não tem exame 
licitatório, a fiscalização vai 
mais em cima, tem uma fis-
calização mais rotineira”, diz, 
destacando emenda apre-
sentada por Renato Roseno 
(Psol) que incorporou ao texto 
a exigência de divulgação na 
Internet de todo o gasto rela-
cionado ao decreto.

Mesmo com resistências do 
bloco do Pros, PSL e PL, ma-
téria contou com aprovação 
tranquila na Casa, com pou-
cos discursos contrários. O 
deputado André Fernandes 
(Republicanos) prometia 
questionar a medida, mas 
chegou atrasado à votação e 
perdeu o prazo para discur-
sos de justificativa de voto. 
Com a aprovação do decre-
to, estado de calamidade vai 
até junho.

Na sessão de ontem, foi 
aprovada também mensagem 
que equipara piso de agentes 
comunitários de saúde do 
Estado ao piso nacional da 
categoria, fixado por lei fe-
deral em R$ 1.550.

Também chegou ontem à 
Casa mensagem que promove 
reestruturação em carreiras da 
Polícia Civil no Estado, elevando 
salário inicial da corporação de 
R$ 3,7 mil para R$ 5,1 mil.

A Assembleia resolveu im-
passe em torno das comissões 
da Casa, formalizando a ins-
talação e eleição para a presi-
dência dos grupos. Colegiado 

| Volta aoS tRaBalHoS | 

Após dias de indefinição, deputados voltaram a tocar trabalhos legislativos na Casa com aprovação de duas 
mensagens de Camilo Santana

AL-CE prorroga calamidade 
pública no Estado e instala 
comissões permanentes

thais Mesquita

SESSÃo de ontem da al-Ce foi mais 
tranquila que a da última semana

CMFor avança em  
impasse sobre 
funcionamento de sessões

Sem consenso.

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMFor) aprovou on-
tem, em reunião extraordiná-
ria, novo projeto de resolução 
disciplinando o funcionamento 
de sessões e votações remotas 
da Casa durante a pandemia da 
Covid-19 na Capital.

A aprovação marca primeiro 
movimento para a resolução do 
atual impasse envolvendo base 
e oposição na Casa. Na semana 
passada, discordâncias entre 
vereadores sobre a exigência ou 
não da presença de parlamen-
tares na sede da Câmara provo-
cou muitos embates no plenário 
e até o cancelamento da primei-
ra sessão legislativa deste ano.

O racha envolve resolução 
da Mesa Diretora que promo-
ve uma série de adequações do 
trabalho parlamentar à pan-
demia do coronavírus. Entre 
medidas para evitar aglome-
rações, está uma que permite a 
participação remota de verea-
dores em todo o tipo de votação, 
que poderá ser feita de qual-
quer lugar independentemente 
do tipo de matéria.

Os vereadores chegaram a 
ter longa reunião com a Mesa 
e o Departamento Legislativo 

da Casa para avaliar a questão, 
mas não houve consenso. O lí-
der da oposição, Márcio Mar-
tins (Pros), acusa a medida de 
inibir a pressão popular, crian-
do uma espécie de “blindagem” 
para vereadores em votações 
de projetos polêmicos.

“Imagina uma votação como 
a da reforma da Previdência, o 
vereador pensaria muito mais 
no voto dele se fosse à Câma-
ra e encontrasse uma porta de 
gabinete, um estacionamento, 
ou um pátio lotados, do que se 
votar confortável da casa dele. 
Um sim ou não a uma reforma 
que não traz para ele prejuí-
zo algum, já que ele não sofre 
pressão”, afirma.

A Mesa nega que a medida 
inibe pressões populares, afir-
mando que a ela apenas busca 
evitar aglomerações e prolife-
ração da Covid-19 em sessões 
da Casa. Aprovada na CCJ da 
Casa, a nova resolução preci-
sa agora apenas ser avaliada 
pelos vereadores no plenário, 
o que deve ocorrer já na próxi-
ma quarta-feira, 18. Na mesma 
sessão, é esperada votação de 
mudanças no regime previden-
ciário de servidores da Prefei-
tura. (Carlos Mazza)

carloS mazza
carlosmazza@opovo.com.br

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

mais importante da Casa, a 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação terá como 
presidente Romeu Aldigueri 
(PDT). Já a Comissão de Or-
çamento, Finanças e Tributa-
ção será presidida por Sérgio 
Aguiar (PDT).

Sessão de ontem marcou 
retomada da Casa na análise 
da agenda legislativa do Es-
tado. Na semana passada, a 
Casa acabou “paralisada” em 
torno de indefinições que en-
volviam sobretudo o coman-
do das comissões perma-
nentes do Legislativo. Após 
semanas de muita negocia-
ção envolvendo partidos da 
base aliada, o governo conse-
guiu desfazer “nó” nos grupos 
na sessão de ontem.

jairo oliveira/CMFor

ccJ aprovou medidas relacionadas ao 
funcionamento da Casa durante a pandemia

Comissões permanentes

aSSemBleia legiSlatiVa

conSTITUIÇÃo, JUSTIÇa E 
rEDaÇÃo
romeu aldigueri (Pdt)

orÇamEnTo, FInanÇaS E 
TrIbUTaÇÃo
sérgio aguiar (Pdt)

FIScalIzaÇÃo E conTrolE
agenor neto (MdB)

DEFESa Do conSUmIDor
Fernando hugo (PP)

EDUcaÇÃo
queiroz Filho (Pdt)

aGropEcUÁrIa
Moisés Braz (Pt)

cIÊncIa, TEcnoloGIa E 

EDUcaÇÃo SUpErIor
osmar Baquit (Psd)

DEFESa SocIal
augusta Brito (PCdoB)

DIrEIToS HUmanoS
renato roseno (Psol)

InDÚSTrIa, comÉrcIo 
TUrISmo E SErvIÇo
nelinho (PsdB)

mEIo ambIEnTE
leonardo Pinheiro (PP)

TrabalHo, 
aDmInISTraÇÃo E SErvIÇo 
pÚblIco
jeová Mota (Pdt)

vIaÇÃo, TranSporTES E 
DESEnvolvImEnTo Urbano
nizo Costa (PsB)

InFÂncIa E aDolEScÊncIa
delegado Cavalcante (Psl)

JUvEnTUDE
leonardo araújo (MdB)

cUlTUra E ESporTE
Marcos sobreira (Pdt)

DESEnvolvImEnTo 
rEGIonal, rEcUrSoS 
HÍDrIcoS, mInaS E pESca
acrísio sena (Pt)

SEGUrIDaDE SocIal E 
SaÚDE 
A definir
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O presidente da República, Jair 

Bolsonaro (sem partido), afirmou 
ontem que uma nova rodada do 
auxílio emergencial deve ser paga 
a partir de março e por um perío-

do de até quatro meses. O chefe 
do Executivo afirmou que essa é a 
alternativa discutida atualmente 
entre o Executivo e o Congresso. 
Ele disse, contudo, que não sabe 
qual seria o valor do benefício.

“Está quase certo, ainda não 
sabemos o valor. Com toda certeza 
- pode não ser - a partir de março, 
(por) três, quatro meses”, disse em 
conversa com jornalistas ao fim de 
evento do governo em Alcântara 
(MA). “Isso que está sendo acerta-

do com o Executivo e com o Par-

lamento também porque temos 
que ter responsabilidade fiscal”, 
acrescentou.

O presidente não deu detalhes 
de quantas pessoas vão ser con-

templadas com essa nova rodada 
do auxílio.

O ministro da Economia, Pau-

lo Guedes, já disse que a ideia é 
atender à metade dos 64 milhões 
de beneficiários que receberam 
no ano passado. Nem o presiden-

te nem o ministro disseram como 

vão ser os critérios de seleção.
Em janeiro, o presidente 

disse que a retomada do auxí-
lio “quebraria” o Brasil. Agora, 
contudo, ele diz que vai ter uma 
nova rodada, mas que a reto-

mada do benefício “representa 
um endividamento muito gran-

de do nosso País”.
Na conversa com jornalistas 

após a cerimônia, repetiu que o 
auxílio custa “caro” para o País. 
“Eterno é aposentadoria, o BPC 
(Benefício de Prestação Con-

tinuada), tá? E é uma questão 
emergencial, porque custa caro 
para o Brasil”, disse.

Bolsonaro reforçou sua defe-

sa pela retomada das atividades 
normais do comércio, sem res-

trições por conta da pandemia da 
Covid-19. “Agora, não basta ape-

nas conceder mais um período de 
auxílio emergencial, o comércio 
tem que voltar a funcionar, tem 
que acabar com essa história de 
‘fecha tudo'”, disse.

Na primeira cobrança pública 
à equipe econômica, o presidente 

da Câmara, Arthur Lira (Progres-

sistas-AL), disse que, com a in-

definição sobre uma nova rodada 
do auxílio emergencial, a situação 
dos afetados com o agravamento 
da pandemia da Covid-19 “está fi-

cando crítica”.
“Urge que o ministro (Paulo) 

Guedes nos dê com sensibilida-

de do governo uma alternativa 
viável, dentro dos parâmetros da 
economia como ele pensa e como 

a sociedade deseja. A situação está 
ficando crítica na população e pre-

cisamos encontrar uma alternati-
va”, disse Lira.

Ele reclamou que o Ministério 
da Economia até o momento não 
enviou nenhuma proposta for-

mal para a retomada do auxílio 
ao Congresso. “Tudo dentro ain-

da de conversas que deveremos 
ter. Nada ainda foi encaminha-

do praticamente”, disse. “Temos 
urgente de tratar desses assun-

tos com a sensibilidade que o 
caso requer”.

Trata-se do primeiro embate 
entre Lira, recém empossado, e 
Guedes. O ministro torceu pela 
vitória de Lira como forma de 
melhorar sua relação com o Con-

gresso, já que ele não tinha sinto-

nia com o ex-presidente Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

Em resposta ao presidente da 

Câmara, Guedes disse que o “pro-

tocolo” para ter segurança jurí-
dica na concessão de uma nova 
rodada do auxílio está “pronto” 
e que poderia entregá-lo ontem 
mesmo para Lira.

A solução, segundo o ministro, é 
votar uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) “de guerra”, que 
permita ao governo ampliar os 
gastos sem as amarras de regras 
fiscais. Para facilitar a tramitação, 
essa “cláusula da calamidade” po-

deria ser incluída em uma PEC que 
já está tramitando no Congresso, a 
do pacto federativo. 

“Se vier auxílio emergencial 
sem escudo fiscal, inflação e juros 
sobem”, disse Guedes, durante 
evento da Sociedade Nacional de 
Agricultura (SNA). Segundo ele, a 
“PEC de guerra” é uma demons-

tração de que “não somos uma 
geração de oportunistas e covar-

des”. (Agência Estado)

| covid-19? | Presidente diz que benefício é 

discutodp Executivo e Congresso. Lira cobra 

pela primeira vez Guedes, que responde

Bolsonaro: 
estudamos prorrogar 
auxílio emergencial 
por 3 ou 4 meses

alan SantoS/PreSidênCia da rePúbliCa

prESIDENTE participou de evento 
 de entrega de títulos de propriedade 

 em alcântara (Ma)

Eduardo Bismarck diz 
‘não ver clima' na Câmara 
para auxílio de R$ 600

Após renovação. Comissão de Orçamento

O deputado federal cearense 
e integrante da Comissão Mis-

ta de Orçamento (CMO) da Câ-

mara dos Deputados, Eduardo 
Bismarck (PDT), afirmou nes-

ta quinta-feira, 11, que não vê 
clima para a aprovação de um 
novo auxílio emergencial de R$ 
600 em 2021. O valor foi adota-

do em 2020 pelo Congresso para 
amenizar os efeitos econômicos 
da pandemia da Covid-19.

Nesta quinta-feira, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-

do) anunciou que o auxílio volta-

rá a ser pago em março, em três 
ou quatro parcelas. A declaração 
foi feita na Base de Alcântara, no 
Maranhão, onde cumpriu agen-

da. “Isso está sendo acertado en-

tre o Executivo e o Parlamento, 
porque há a questão da respon-

sabilidade fiscal”, disse o gestor. 
Pouco antes, Bolsonaro tam-

bém destacou que pagamento 
do auxílio representa endivida-

mento para o país e não pode ser 
eterno. “Repito, o nome é emer-

gencial, não pode ser eterno, 
porque isso representa um endi-
vidamento muito grande do nos-

so país. E ninguém quer o país 
quebrado. E sabemos que o povo 
quer é trabalho”, completou.

A equipe econômica do go-

verno discute com o Congresso 
a prorrogação do benefício. To-

davia, a ideia é pagar mais três 
parcelas de R$ 200, valor con-

testado por congressistas que 
querem que o valor seja maior.

O governo também estuda 
uma alternativa que não viole 
a regra do teto de gastos, ou 
algum tipo de liberação legal 

para que o auxílio possa ser 
pago fora do teto.

Com o fortalecimento do 
governo na Câmara, as nego-

ciações ainda andam de forma 
cuidadosa e devagar, avalia Bis-

marck. “Eu adoraria que fosse 
R$ 600, até apresentei projeto, 
mas não vejo clima no Congres-

so. O governo quer segurar em 
R$ 200, a gente quer fechar nos 
R$ 300”, destaca o deputado. 

“Eu acho que a gente vai sim 
ter um auxílio que não vai ser 
do tamanho que era. Eu acho 
que o governo devia estar lu-

tando por isso, porque afinal 
de contas esse auxílio salvou 
a popularidade do presiden-

te ano passado”, e a gente tem 
que construir para que ele seja 
dado o mais rápido possível.

Segundo Bismarck, a aprova-

ção da extensão do auxílio terá 
forte impacto financeiro, e que 
isso deve ser estudado em acor-

do. “Eu acho que essa sensibi-
lidade que tenho é a mesma da 
maior parte do Congresso. Por-

que a gente precisa definir o im-

pacto financeiro e achar o meio 
termo para isso. Milhões de pes-

soas precisam de dinheiro para 
complementar a renda pequena 
e conseguir o dia a dia”, explica. 
(Filipe Pereira)

reais deve ser a proposta do 
governo para um novo auxílio, 
segundo o deputado

200
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REFORMA da Previdência 
agita início do ano 

na Câmara

SAIAS JUSTAS 
DA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

R
eforma da previdência é tema sempre delicado e é coisa 
rara políticos sustentarem no governo a postura sobre o 
tema que tinham na oposição, e vice-versa. Por exem-
plo, é uma saia justa para o PDT em Fortaleza propor 

as medidas depois de ter sido ativamente contra no Congresso 
Nacional, inclusive com Ciro Gomes (PDT) desancando publi-
camente a Tábata Amaral (PDT-SP) por votar a favor. Certo, a 
base do prefeito José Sarto (PDT) justifica que teve de propor a 
mudança para se adequar à legislação federal. É verdade. Como 
também foi essa a explicação dada pelo governador Camilo San-
tana para propor reforma semelhante, enquanto o partido fazia 
dura oposição em Brasília. O que não exclui o fato de as áreas 
econômicas das administrações não implantarem as mudanças 
a contragosto e, na verdade, entenderem que é necessário mu-
dar as aposentadorias dos servidores.

Pois bem, o PT de Camilo, que fez a reforma no Estado — por 
força da norma federal que tenha sido —, questiona as mesmas 
mudanças propostas por Sarto. O PDT foi contra em Brasília, a 
favor no Ceará e apresentou a proposta em Fortaleza.

Já bolsonaristas têm posturas variadas. Carmelo Neto 
(Republicanos), de linha liberal, foi a favor, assim como Ronaldo 
Martins, do mesmo partido. Já outros bolsonaristas, como 
Priscila Costa (PSC) e Inspetor Alberto (Pros) não votaram, assim 
como Márcio Martins (Pros). No caso de Alberto, o que chama 
atenção é não participar de uma proposta em linha com o que 
o Governo Federal aplicou. Mas, faz sentido os parlamentares 
do Pros serem contra. Afinal, embora seja aliado de Bolsonaro, 
a referência do partido no Ceará, Capitão Wagner, votou contra 
a reforma da Previdência federal.

Ora, se o representante da sigla votou contra a proposta se um 
governo aliado em Brasília, seria de se supor que com mais 
vigor seria contra uma administração à qual faz oposição, 
em Fortaleza. Mas, dois dos cinco vereadores em exercício 
se ausentaram, Bruno Mesquita foi a favor e votaram contra 
Julierme Sena e Pedro Matos.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DE TERÇA A 

ÉRIKA FONSECA/CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

POSTURAS QUE SE MANTÊM

Política não é feita de ideias abstratas, mas de sua aplicação 
prática. Daí ser natural as posições dos partidos variarem de 
acordo com a conjuntura. Mas, quando no mesmo período de 
tempo um projeto é apresentado no plano federal e replicado 
para o município, é estranho que posições oscilem tanto. A 
conjuntura aí é de ocasião, ser contra ou a favor de um governo, 
pouco importam os afetados por algo tão sensível quanto 
aposentadoria ou a situação das contas governamentais.

O Psol é, que me lembre, a força política que manteve a postura 
inalterada nesse debate nos vários níveis. Faz sentido, aliás, pois 
a legenda foi criada justamente por expulsos do PT por votarem 
contra a reforma da Previdência do governo Luiz Inácio Lula 
da Silva — que, aliás, antes de chegar ao poder era contra as 
medidas que adotou. Como, aliás, deu-se com Bolsonaro. Que 
também era contra mexer nas aposentadorias. No governo 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), alinhava-se com o PT 
contra a proposta. Quando o PT virou poder, foi contra as 
reformas de Lula e de Dilma Rousseff (PT). Mas, quando chegou 
ao poder, adivinha?

Já o PSDB, e liberais de modo geral, têm votado sempre a favor 
da reforma.

NA BASE DO ATROPELO

A situação argumenta que o Município perderá dinheiro se 
a reforma não passar rápido. Porém, não é correta com os 
servidores, com os vereadores e a população que mudanças 
tão drásticas na vida das pessoas sejam colocadas em votação 
em primeira discussão 24 horas após dar entrada na Câmara. É 
afrontoso ao Poder Legislativo.

| 9 VOTOS A 1 | Ministros seguiram entendimento de que 

instrumento é incompatível com a Constituição por atingir 

a liberdade de expressão e acesso a informações

Supremo rejeita ‘direito 
ao esquecimento' no país

DIVULGAÇÃO/STF

MINISTRA Cármen Lúcia disse 
que aprovação do pedido seria ‘

desaforo à sua geração'

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) rejeitou por nove votos 
a um o pedido de reconheci-
mento do chamado “direito ao 
esquecimento”, no qual uma 
pessoa poderia pedir à Justi-
ça para proibir a publicação 
ou exibição de um fato anti-
go, ainda que verdadeiro, sob 
justifi cativa de defesa da in-
timidade. O entendimento da 
Corte cria precedentes que de-
vem modular decisões sobre o 
tema em todo o País.

O julgamento foi iniciado na 
semana passada e concluído na 
tarde de ontem com a fi xação 
da tese de que direito ao esque-
cimento é incompatível com a 
Constituição, e que eventuais 
abusos e excessos da liberdade 
de expressão devem ser anali-
sados caso a caso.

A proposta foi elaborada a 
partir do voto do ministro 
Dias To oli, que foi acom-
panhado pelos ministros 
Kassio Nunes Marques, Ale-
xandre de Moraes, Rosa We-
ber, Cármen Lúcia, Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Men-
des, Marco Aurélio Mello e o 
presidente do STF, Luiz Fux. 
O único que divergiu foi o 
ministro Edson Fachin.

Em seu voto, Cármen Lú-
cia destacou que um direito ao 
esquecimento amplo como se 
buscava no Supremo seria um 
“desaforo” para a sua geração.

“Em um país de triste desme-
mória como o nosso, discutir e 
julgar o esquecimento como di-
reito fundamental neste sentido 
aqui adotado - de alguém poder 
impor o silêncio e até o segredo 
de fato ou ato que poderia ser 
de interesse público - parece-
ria, se existisse essa categoria 
no Direito, um desaforo para a 
minha geração”, afi rmou a mi-
nistra. “Minha geração lutou 

pelo direito de lembrar”.
O decano do Supremo, minis-

tro Marco Aurélio Mello também 
acompanhou o entendimento da 
maioria, frisando que a Consti-
tuição não permite restrições à 
liberdade de expressão, pensa-
mento e informação. “Não cabe 
numa situação como essa sim-
plesmente passar a borracha e 
partir-se para um verdadeiro 
obscurantismo.”

Fux argumentou que o ins-
trumento “não pode reescrever 
o passado e nem obstaculizar o 
acesso à memória, o direito de 
informação ou a liberdade de 
imprensa”.

O recurso em discussão en-
volve uma ação movida pela 
família de Aída Curi, assassina-
da em 1958 no Rio de Janeiro. 
O crime teve ampla cobertura 
midiática à época e, em 2004, foi 
reconstituído pelo programa Li-
nha Direta, da TV Globo.

Inicialmente, a família de 
Curi solicitou que o episódio não 
fosse ao ar e, após a sua exibi-
ção, acionou a Justiça em busca 
de indenizações e pelo “direito 
ao esquecimento” do caso.

Isolado na divergência, Fa-
chin foi o único que reconheceu 
a existência do direito ao esque-
cimento. No entanto, destacou 
que o caso de Aída Curi não se 
enquadraria neste contexto, 
pois a reportagem do Linha Di-
reta apenas registrou a trágica 
realidade da época e do crime.

“Eventuais juízos de propor-
cionalidade, em casos de confl i-
tos ao direito ao esquecimento 
e a liberdade de expressão, de-
vem sempre considerar a posi-
ção de preferência que a liber-
dade de expressão possui, mas 
também devem preservar o 
núcleo essencial dos direitos da 
personalidade”, afi rmou Fachin. 
(Agência Estado)

Durante audiência do Sena-
do realizada nesta quinta-feira, 
11, o senador Tasso Jereissati 
(PSDB) pressionou o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello. O 
parlamentar cearense pediu 
que, a partir de agora, medi-
das efetivas fossem tomadas no 
sentido de garantir a vacinação 
em massa no Brasil e o combate 
à disseminação do coronavírus.

Segundo o tucano, assim 
como em outras regiões, o es-
tado do Ceará enfrenta uma 
iminente falta de vacinas e de 
perspectivas para a chegada de 
outros imunizantes em “cur-
tíssimo prazo”. Logo depois, o 
senador avaliou haver contra-
dição entre as considerações de 
Pazuello com as manifestações 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

“Existe uma contradição bá-
sica em vosso governo. A con-
tradição com tudo aquilo que 
o presidente Bolsonaro disse, 

da gripezinha. Já foi dito aqui 
sobre cloroquina, vacina chi-
nesa, ele [Bolsonaro] aglome-
rando gente, tudo aquilo que 
ele disse e agiu. Você [Pazuello] 
está falando da importância 
da vacina, nós não vimos isso”, 
disse Tasso.

O senador ressaltou a efi -
ciência da CoronaVac, do Butan-
tan, e afi rmou que se não fosse o 
imunizante o Brasil “poderia es-
tar perto de zero vacinas hoje”. 
“Agora nós estamos acreditan-
do na ciência? Estamos acredi-
tando na vacina? Agora vamos 
fazer uma grande mobilização 
para o afastamento social, fe-
chamento de determinadas 
condições?”, provocou.

Em conclusão, o parlamen-
tar pediu humildade do go-
verno federal para reconhecer 
“os erros do passado” e cobrou 
medidas efetivas. “É preciso 
que haja uma coisa muito cla-
ra, muito objetiva, pelo menos 

daqui para frente”, disse.
Após a manifestação dos 

demais senadores, Pazuello 
garantiu que toda a popula-
ção brasileira será imunizada 
ainda neste ano. “Vamos va-
cinar o País em 2021. 50% até 
junho, 50% até dezembro da 
população ‘vacinável' (meno-
res de 18 anos, por exemplo, 
não estão sendo vacinados). 
Esse é nosso desafi o. É o que 
estamos buscando, vamos fa-
zer”, disse o ministro.

O encontro com os senadores 
também ocorre no momento 
em que Pazuello é investigado 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) por suposta omissão para 
evitar o colapso de saúde em 
Manaus (AM). O presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM
-MG), afi rmou que o encontro 
pode ter sido decisivo para uma 
abertura de CPI sobre a atuação 
do governo federal na pande-
mia. (Filipe Pereira)

| VACINAÇÃO | 

Tasso pressiona Pazuello 
em audência no Senado

INDENI-
ZAÇÃO

Os ministros 
também 
formaram 
maioria 
para negar 
indenizações 
à família 
Curi. Os votos 
a favor da 
reparação 
foram os 
de Nunes 
Marques 
e Gilmar 
Mendes. 
Ambos 
vislumbraram 
violação à 
intimidade de 
Aída Curi



PLANO
A versão mais 
recente do 
plano nacional 
de imunização, 
de 29/1, não 
aponta um 
prazo para a 
vacinação da 
população. A 1ª 
edição, lança-
da em 16/12, 
afi rmava que 
grupos priori-
tários seriam 
imunizados 
até metade do 
ano. O resto 
da população 
seria vacinada 
nos 12 meses 
seguintes, 
ou seja, até o 
meio de 2022.

Ä
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O volume do setor de servi-
ços no Ceará fechou o mês de 
dezembro do ano passado com 
crescimento de 1,8%, mas com 
queda acumulada de 13,6 % du-
rante 2020. O crescimento do 
último mês do ano, no entanto, 
foi a quinta alta consecutiva e o 
13° melhor resultado entre to-
dos os estados do Brasil. Os da-
dos são da Pesquisa Mensal de 
Serviços divulgados ontem, 11, 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Em comparação com dados 
do mesmo mês em 2019, a que-
da apresentada em dezembro 
foi de 6,1%. No trimestre móvel, 
a variação foi de -9,5%. A esta-
bilidade observada no setor de 
serviços no Ceará, em dezem-
bro, está em linha com o que foi 
observado no Brasil (-0,2%) no 
mesmo mês. Mas, no compa-
rativo do acumulado de 2020, a 
queda no País foi menor (7,8%).

No Ceará, o setor de servi-
ços é um dos pilares para a 
economia estadual. Entre os 
anos de 2015 a 2018, dados 
do IBGE apontam que o se-
tor teve participação maior 
que 75% no valor adicionado 
por setores, que reúne infor-
mações sobre a divisão eco-
nômica dos três setores que 
compõem o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Estado. Em 
2018, a área registrou 76,74% 
da participação total, segui-
do da indústria, com 18,09%, 
e agropecuária, com 5,17% de 
participação econômica.

No setor de turismo, o vo-
lume de atividades apresen-
tou estabilidade em dezem-
bro no Ceará. O resultado vem 
após quatro meses seguidos 
de taxas positivas, período 
em que acumulou ganho de 
128,3%. Mas o crescimento 
ainda não foi suficiente para 
retomar o patamar pré-pan-
demia de fevereiro de 2020. 
No acumulado do ano, a que-
da foi 40,9%. 

A vice-presidente da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
do Ceará (Fecomércio-CE), Cir-
ce Jane Teles da Ponte, comenta 
que a pandemia trouxe inúme-
ros prejuízos para todos os se-
tores produtivos, com mais im-
pacto para o setor de turismo e 
eventos. A gestora especula que 
cerca de R$ 245 milhões dei-
xaram de ser circulados o ano 
passado com eventos e turismo 
apenas em Fortaleza. “Tivemos 
uma paralisação na geração de 
emprego porque são muitos 
empregos dentro dessa cadeia 
produtiva”, aponta.

Para os próximos meses, 
Cirne Jane avalia que o caminho 
pode ser longo até a total re-
cuperação do setor. “Claro que 
esse retorno não vai ser fácil, 
2021 ainda não é o ano de reto-
mada plena, sabemos que até 
2022 e quiçá 2023 a gente ainda 
vai ter um caminho a percor-
rer para retomar os índices que 
tínhamos em 2019, que eram 
índices que estavam em cres-
cimentos”, avalia. (Colaborou 

Beatriz Cavalcante)

| CEArá | Em dezembro, a taxa de crescimento no volume de 

serviços no Estado foi de 1,8%. A quinta alta consecutiva, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE

Setor de serviços apresenta 
queda de 13,6% em 2020, 
aponta IBGE

FaBio liMa

protesto de donos e funcionários de 
bares e restaurantes, no último sábado, em 

Fortaleza, por conta de restrições de horário 
estabelecidas para conter a Covid-19

everton Lacerda

everton.lacerda@opovo.com.br

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

Recuo no Brasil é o maior em oito anos
Série histórica

Os dados consolidados pelo 
IBGE apontam que o setor de 
serviços no Brasil registrou 
queda de 7,8% em seu volume 
no acumulado de 2020. Esse 
foi o recuo mais intenso do in-
dicador desde o início da série 
histórica, em 2012.

O setor também teve que-
das na comparação com no-
vembro de 2020 (-0,2%) e em 
relação a dezembro de 2019 
(-3,3%). A receita nominal 

caiu 7,1% no acumulado do 
ano e de 2,3% na comparação 
com dezembro de 2019. Na 
comparação com novembro, 
no entanto, houve crescimen-
to de 0,7% na receita.

Os serviços prestados às 
famílias tiveram o maior im-
pacto na queda: -35,6%. O 
resultado veio de atividades 
como restaurantes, hotéis e 
de condicionamento físico.

Também apresentaram 

redução no volume os seg-
mentos de serviços profis-
sionais, administrativos e 
complementares (-11,4%), de 
transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correios 
(-7,7%) e de informação e co-
municação (-1,6%).

O único dos cinco segmen-
tos com alta no volume em 
2020 foi o setor de outros ser-
viços (6,7%), impulsionado, 
em grande parte, pelo bom 

desempenho das empresas 
que atuam nos segmentos de 
corretoras de títulos, valores 
mobiliários e mercadorias; 
administração de bolsas e 
mercados de balcão organi-
zados; atividades de adminis-
tração de fundos por contrato 
ou comissão; recuperação de 
materiais plásticos; e corre-
tores e agentes de seguros, de 
previdência complementar e 
de saúde.
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A cada ano que passa, mais 
informações e dados pessoais 
estão gravados no mundo vir-
tual. Apesar de agilizar proces-
sos, serviços e, especialmente, 
compras, o risco de a facilidade 
se transformar em problema 
tem sido grande por causa de 
vazamentos de dados. Só em 
2021 já tivemos dois de grande 
relevância. A dúvida que fica 
para os usuários é como se pro-
teger, já que os recentes ataques 
não pouparam nem mesmo o 
presidente da República.

De acordo com a Psafe, o caso 
mais recente envolve ataques 
aos dados de empresas de te-
lefonia. Foram mais de 102 mi-
lhões de contas roubadas que 
estão circulando na deep web. 
As informações incluem o nú-
mero de celular, nome completo 
dos titulares das linhas e ende-
reço de praticamente metade da 
população do País. A Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) se posicionou sobre o 
caso e informou, por meio de 
nota, que adotou “todas as pro-
vidências cabíveis”.

Para o membro do projeto de 
pesquisa e extensão da Residên-
cia em Segurança da Informa-
ção da Universidade Federal do 
Ceará (RSI-UFC) e pesquisador 
da área no Instituto Atlântico, 
Ramon Martins, atualmente, a 
quantidade de dados pessoais 
salvos no mundo digital é gran-
de, fazendo com que até “pes-
soas comuns” sofram risco de 
serem expostas.

Ramon destaca que as em-
presas que armazenam esses 
dados, progrediram no traba-
lho de proteção, mas, ao mes-
mo tempo, os criminosos tam-
bém. “Muita coisa tem mudado 
e empresas sérias demonstram 
preocupação em estabelecer ex-
celentes padrões de segurança e 

se esforçam para tornar os seus 
serviços confiáveis. Apesar desse 
esforço, ainda é necessário que 
haja melhorias no processamen-
to dos dados pessoais e cuidados 
ao se utilizar disso comercial-
mente ou oferecer serviços que 
os utilizem”, analisa.

A frequência de vazamentos 
e a quantidade de golpes cria-
dos voltados para smartphones 
e computadores cresceu nos 
últimos anos. O levantamento 
anual de Atividade Criminosa 
Online, da Axur, empresa líder 
em monitoramento e reação a 
riscos digitais na internet, de-
tectou aumento de 99,2% nos 
casos de phishing, que é quan-
do criminosos utilizam de en-
genharia social para enganar 
pessoas e capturar suas senhas 
e dados pessoais.

A criatividade e forma como 
esses cibercriminosos têm 
alcançado os usuários têm 
aumentado. Desde men-
sagens em aplicativos com 
links que direcionam a pá-
ginas falsas na internet que 
imitam as mesmas funciona-
lidades de páginas verdadei-
ras de e-commerce ou servi-
ços financeiros.

O estudo revela que o que 
serve de “isca” para esses gol-
pes são palavras-chave como 
“atualize”, “aproveite”, “ofertas” 
e outros termos que fisgam as 
vítimas. Em meio à pandemia 
no Brasil, golpes relacionados ao 
auxílio emergencial para as pes-
soas físicas e oportunidades de 
créditos para as pessoas jurídi-
cas, também se destacam.

Fábio Ramos, CEO da Axur, 
analisa que quanto ao vaza-
mento de senhas, chama aten-
ção o uso de combinações muito 
óbvias. No Brasil, existe a si-
milaridade de uso de nomes de 
time de futebol ou de pessoas da 
família. “Flamengo” e “vitoria” 
são alguns exemplos pitorescos 
muito utilizados.

SEGURANÇA | Levantamento anual de 

Atividade Criminosa Online detectou 

aumento de 99,2% nos casos de phishing

Vazamentos  
de dados: como 
se proteger

Samuel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br

DICAS DE PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES

FICAR dE OlhO

Olhar e verificar cada 
informação que recebe, e 
não confirmar informações 
caso não saiba quem é o 
remetente. Cuidado com 
e-mails que peçam para 
confirmar dados pessoais.

Outra dica é utilizar e-mail e 
senha diferentes para cada 
serviço. o e-mail utilizado 
para alguns serviços 
importantes como conta em 
banco ou algo relacionado a 
trabalho deve ser diferente 
para contas como Netflix, 
Facebook, Google ou 
qualquer que seja o  
serviço de entretenimento. 
Sua senha nunca deve  
ser a mesma para  
nenhum serviço.

caso saiba de algum 
vazamento onde os seus 
dados foram 
comprometidos, faça a 
alteração dessas 

informações o mais rápido 
possível dentro da 
plataforma atacada,  
como trocar o e-mail e 
senha utilizados.

Exemplo prático: ataques 
phishings, uma técnica de 
crime cibernético que usa 
fraude, truque ou engano 
para manipular as pessoas 
e obter informações 
confidenciais, podem 
acontecer de maneira 
personalizada para que o 
indivíduo acredite que 
aquela mensagem é real. 
Um exemplo é você receber 
um e-mail supostamente 
vindo do seu banco e 
perceber que tem uso de 
letras trocadas. isso pode 
passar despercebido pela 
maioria de nós.

Fonte: Ramon Martins, 
pesquisador de Segurança da 
informação no instituto atlântico
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O Banco do Nordeste lançou 
a opção de pagamento das par-
celas do Crediamigo via débito 
automático. A iniciativa é para 
evitar o deslocamento com di-
nheiro em espécie ou o compa-
recimento a agências bancárias.

Para ter acesso, o cliente 

deverá possuir saldo dispo-
nível em conta corrente para 
reembolso das parcelas na 
data de vencimento da sua 
operação. Por meio do App 
Crediamigo, é possível con-
sultar o valor, obter o saldo da 
conta, entre outras opções.

Na data de vencimento da 
parcela, das 7h às 17h, o sis-
tema verifica o saldo na con-
ta corrente de titularidade do 
cliente coordenador do grupo 
solidário - para operações em 
grupo - ou do cliente titular de 
operações individuais e debita 

o valor correspondente.
O pagamento por débi-

to automático passa a valer 
para todas as contratações 
do Crediamigo realizadas a 
partir deste mês, sem a ne-
cessidade de se deslocar para 
solicitar o serviço.

Clientes Crediamigo do 
BNB passam a ter opção 
de débito automático
PArA PAgAMENtOs
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FEBRABAN

Bancos comemoram 
possível autonomia do BC

Do presidente da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), Isaac Sidney, sobre a apro-
vação pela Câmara, por 339 votos a favor e 114 
votos contrários, com uma abstenção, do tex-
to-base do projeto de autonomia do Banco Cen-
tral. Em nota, ele disse:

“A autonomia formal do Banco Central vem 
sendo debatida há muitos anos pelo Parlamen-
to e pela sociedade e precisamos consolidar esse 
passo na nossa inserção internacional, para co-
locar o Brasil no nível de governança monetária 
das economias mais avançadas. Dar autonomia 
ao BC será um passo importante para a econo-
mia brasileira. É uma proposta fundamental 
para ajudar na queda do ‘custo Brasil’, reduzir as 
taxas de juros, a volatilidade econômica e me-
lhorar as expectativas de infl ação”.

Em resumo, adorou.

GUARDIÕES E CAIXA

Gol cria serviços para pets
A GOLLOG, unidade de soluções logísticas da 

GOL, criou o GOLLOG Animais. Começou tes-
tes de duas novidades para quem deseja levar 
seu pet consigo ou transportá-los sozinhos. 
A empresa tem os “Guardiões dos animais”, os 
funcionários responsáveis. pelo Eles enviam 

mensagens de texto, fotos e vídeos por meio do 
WhatsApp. Fortaleza, embora hub da compa-
nhia, não está incluída nesta fase. A outra no-
vidade é que a empresa agora passa a oferecer 
a caixa para o transporte aéreo. Fortaleza tam-
bém ainda não.

A decisão do Governo estadual de suspender o transporte 
intermunicipal de passageiros, individual ou coletivo, regular 
e complementar, de hoje até a quarta-feira de cinzas, foi um 
tanto mambembe na forma. De uma canetada, barrou o servi-
ço. Mas, em larga medida, as empresas vendem bilhetes com 
antecedência. É como avião. Elas se ressentiram por não terem 
sido ouvidas. A cena de ontem das pessoas indo à Rodoviária 
antecipar embarque era o retrato deste transtorno. 

ÔNIBUS

Transtorno para 
empresa e passageiro

HORIZONTAIS

Enquanto o 5G não chega - A TIM ativou a tecnologia 4G 
em mais nove municípios do Ceará:  Frecheirinha, Sali-
tre, Potengi, Tururu, Palmácia, Abaiara, Palhano, Jati e 
Umari. Hoje, a empresa está em 154 dos 184 municípios 
do Estado, com transmissão de dados e chamadas com 
o VoLTE - tecnologia que permite ligações em alta de-
fi nição utilizando a rede 4G. A meta é atingir 100% de 

cobertura 4G até 2023 no Ceará. 
Cerveja B - A Cervejaria Praya, do Rio, obteve a certifi -
cação de Empresa B. O selo atesta por meio de métri-
cas cinco dimensões: governança, colaboradores, meio 
ambiente, comunidade e clientes. O Sistema B afere.
Segura - A Icatu Seguros anunciou Durvalice Fontana 
no reforço do time no Nordeste. Ela dará consultoria e 

suporte aos corretores da Icatu
Leilão - Ceará, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo são os 12 es-
tados brasileiros que contam com 25 imóveis, que se-
rão leiloados, no próximo dia 26 pela Frazão Leilões. No 
Ceará, imóveis na Capital. 



SHOPPING: E O ALUGUEL, COMO FICA?

É 
dura a vida do lojista. O reajuste dos aluguéis em 
plena pandemia é um assombro. No Ceará, as nego-
ciações há. Caso a caso. Além de lamentos, lojistas 
levam planilha à mesa e então as partes conversam. 
Nos casos mais delicados, com queda de fatura-
mento mais severo, a chance de conseguir um alu-

guel menos caro é um tanto maior. Um tanto.
A Associação Brasileira de Franchising já está armada contra 

as administradoras, em geral irredutíveis na indexação pelo IGP
-M/IGP-DI na correção dos alugueis. No ano passado, o IGP-DI 
fechou em 23,08% e o IGP-M subiu 23,14%.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de For-
taleza, Assis Cavalcante, defende o entendimento. Assis enxerga 
um cenário preocupante, ante o apagar do 13º salário e do auxí-
lio emergencial pago pelo Governo Federal, mas vê espaço para 
diálogo. 
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Aos 57 anos, o cearense Eve-

rardo Girão vive em Parintins, 

município a 370 km de Manaus. 

Morando com a esposa e dois 

filhos, o geógrafo e consultor 
de turismo passou mais de 10 

meses em isolamento em casa. 
Foi em dezembro que saiu para 

levar um amigo ao aeroporto, 
dias depois estava em um lei-
to de tratamento intensivo no 

Hospital Jofre Cohen, unidade 
de referência para o tratamen-

to da Covid-19 na cidade.
“No dia seguinte a essa ida ao 

aeroporto, saí e peguei chuva. 
Voltei para casa com tosse e no 
fim do dia estive com febre.Mi-
nha esposa insistiu que eu fosse 
ao hospital”, relata. “O médico 
prescreveu remédios para to-

mar por cinco dias e pediu que 

voltasse ao hospital depois des-

ses dias”, continua.
Mas, a volta ao hospital não 

foi tranquila. Girão precisou 
de uma ambulância. “Eu tinha 
febre e dificuldade de respirar. 
Não conseguia andar nem falar. 
Fui da ambulância direto para 
o oxigênio”, conta. “Não tinha 
vaga não; no começo, fiquei em 
uma sala de triagem.”

Com mais de 115 mil habitan-

tes, Parintins é a segunda cida-

de mais populosa do Amazonas 
e, conforme a prefeitura, tem 
154 pacientes internados com 

coronavírus e 531 sendo mo-

nitoradas. Ainda em janeiro, o 

prefeito, Bi Garcia, anunciou a 
compra de uma usina de oxi-

gênio vinda da Alemanha. Na 
última semana, a gestão mu-

nicipal estabeleceu que todos 
os profissionais integrados no 
sistema municipal de saúde se-

rão disponibilizados para atuar 
nas unidades de referência no 
tratamento da Covid-19. Outra 
medida é a utilização de pro-

fissionais do programa Mais 
Médicos nesses locais. O Sars-
Cov-2 já infectou mais de 8 mil 
moradores e vitimou 215, sendo 
que 44 morreram em Manaus.

“Foram 15 dias no oxigênio 
e isolado. Tive 55% do pulmão 
atingido. Perdi 18 kg. Foi uma 
carga pesada de medicamentos, 
exames, avaliações, correções e 
monitoramento 24 horas”, ex-

põe. “É muito difícil reagir, o ví-
rus é muito cruel.” Girão passou 
ainda alguns dias no Hospital 
Padre Colombo em uma ala jun-

to de outros sete pacientes em 

recuperação e onde era possível 
ter acompanhantes.

De volta para casa, ele 
soube que os filhos, a espo-

sa, os sogros e uma cunha-

da também contraíram o 
coronavírus — todos com 

quadros leves. Hoje enfren-

ta dificuldades trazidas 
pela doença: “Estou usando 
bengala para andar, boto os 
óculos e mesmo assim não 
consigo ler bem. A audição 
e a fala também foram com-

prometidas, mas consegui 
recuperar bem. Tenho algu-

mas feridas nas mucosas e 
tenho tido insônia”, enume-

ra. “Convivi entre a dor e o 
medo. Acho que não perdi 
minha vida porque respeitei 
os médicos”, conclui Girão.

Em todo o Estado do Ama-

zonas, 93.5% dos leitos in-

tensivos para tratamento 

da Covid-19 estão ocupados. 
Nos leitos de enfermaria, a 
taxa de ocupação é de 75,3%. 
Conforme a Fundação de Vi-
gilância em Saúde, são 2.249 
amazonenses internados em 

decorrência da doença. Os 
dados foram atualizados na 
quarta-feira passada, 10.

| PANDEMIA | Cearense Everardo Girão, que mora em Parintins, se recuperou da doença. Lorenna 

Almeida e Mayara Neres são fisioterapeutas e trabalham na linha de frente

Cearenses relatam experiências 
na crise de Covid-19 em Manaus

arquivo pessoal

EvErArDo GIrÃo esteve internado 
por Covid-19 no Hospital Jofre 

Cohen, em parintins, no amazonas.

mArcElA TosI
marcelatosi@opovo.com.br

ediÇÃo: TânIA AlvEs  |  taniaalves@opovo.CoM.Br  | 

Fisioterapeutas contam 
atuação na linha de frente

Emergência. Hospital Rio Solimões

Diante do quadro preocu-

pante no Amazonas, profissio-

nais de diversos estados foram 
chamados para atuar no com-

bate à pandemia em Manaus. 

Entre eles estava a cearense 
Lorenna Almeida, que, recém-
formada em Fisioterapia, es-

tava atuando como fisiotera-

peuta na sala de Estabilização 
e Emergência do Hospital Rio 
Solimões, da rede Hapvida. “Era 
um mix de sensações a cada 
momento e a cada dia: uma 
felicidade enorme em dar alta 
e, ao mesmo tempo, uma sen-

sação de impotência ao perder 
um paciente”, conta.

Mayara Neres, fisioterapeuta 

também recém-formada pela 
Unichristus, é outra cearen-

se que segue atuando contra a 
pandemia em Manaus. “Fiquei 

receosa de aceitar por cau-

sa da minha família, de ficar 
longe dos meus filhos, que são 
pequenos. Mas conversei com 

eles e meu esposo, e recebi to-

tal apoio, afinal é a minha pro-

fissão”, relata. “A priori seriam 
15 dias, mas hoje completo um 
mês aqui, sem previsão de vol-
tar para Fortaleza.”

Ela conta que, apesar do au-

mento de casos, falta de oxigê-

nio e superlotação nos hospi-
tais, “ainda vemos pessoas sem 

máscaras e negligenciando um 

pouco a situação”. “Isso é sé-

rio, muito sério... A maioria dos 
nossos pacientes são jovens de 

até 35, 40 anos”, pondera. “As-

sim que cheguei era uma mis-

tura de medo com desespero, 

pela falta de oxigênio. Agora 
estamos mais tranquilos, po-

rém com medo pela incerteza 
do que virá.”

Os médicos Carlos Loja e 
Bruno Pinto também estive-

ram atuando na capital ma-

nauara, desta vez na parte 

administrativa de enfrenta-

mento à Covid-19. Respec-

tivamente diretor executivo 

da rede assistencial e dire-

tor médico nacional da rede 

própria do Sistema Hapvida, 
ambos afirmam a união en-

tre profissionais e o empenho 
nacional. “Temos aprendido 
muito e realizado estudos ba-

lizados na experiência de Ma-

naus para as outras cidades, 

mesmo considerando que há 
especificidades em cada re-

gião, com perfil epidemioló-

gico e demográfico distintos”, 
afirma Loja. “O que consegui-
mos aprender com outras ex-

periências foi como reagir de 
forma cada vez mais asserti-
va a esse aumento, com mui-

to investimento, ampliações, 
acolhimento e qualidade no 
atendimento. (Marcela Tosi)

Ceará tem 15º dia seguido com 
ocupação de UTIs acima dos 80%

Leitos. Região de Saúde de Fortaleza está há 12 dias

Desde o dia 28 de janeiro, o 
Ceará tem apresentado altos 
índices no uso de leitos de UTI, 
de acordo com a plataforma In-

tegraSUS, mantido pela Secre-

taria de Saúde do Ceará (Sesa). 
Segundo a atualização feita às 
21h02min de ontem, a ocupação 
de leitos públicos e privados 
para Covid-19 no estado era de 
87,21% para UTIs e 60,16% para 
enfermarias. A última vez que 
esteve abaixo dos 80% foi no dia 
27 de janeiro, quando foi regis-

trada uma ocupação de 77,39% 
e 47,48%, respectivamente.

A situação é parecida com 

a da Região de Saúde de For-

taleza, que abrange, além da 
Capital, Caucaia, Maracanaú, 
Baturité, Itapipoca e Cascavel. A 
taxa de ocupação estava acima 
dos 80% desde o dia 31 de ja-

neiro. Na atualização de ontem 
à noite, o índice era de 88,03% 
e 76,89% para UTIs e enferma-

rias, respectivamente.

Os números são referen-

tes à ocupação geral de UTIs 
(adulto, gestante, infantil e 
neonatal). Os leitos reservados 
somente para adultos chegou 
ao uso de 92,64% no Ceará, 
92,76% na Região de Saúde de 

Fortaleza e 92,74% na Capital, 
que apresentava quatro hos-

pitais com lotação de leitos na 
noite de ontem (Hospital Al-
deota, Antônio Prudente, São 
Carlos e Hospital São José).

De acordo com a última edi-
ção do Boletim Observatório 
Covid-19 Fiocruz, publicada 
nesta semana, o Ceará perma-

nece na zona de alerta crítica de 
ocupação de leitos de UTIs, com 
taxa média de 86,1% em janeiro. 
No Nordeste, apenas Pernam-

buco, com 84%, estava nessa 
zona, que segundo o boletim, 
engloba taxas maiores de 80%. 

Maranhão (63,9%) e Piauí 
(66,9%) também registraram 
incremento no indicador em 

janeiro, com o primeiro en-

trando e o segundo permane-

cendo na zona de alerta inter-

mediária (taxas de ocupação de 
UTIs menores que 80% e maior 
ou igual a 60%). No Rio Gran-

de do Norte (60,2%), Paraíba 
(50,2%), Alagoas (47,8%), Ser-

gipe (54,5%) e Bahia (68,2%), as 
taxas de ocupação de leitos de 
UTI Covid-19 ficaram na zona 
de alerta intermediária, e os 
demais, fora da zona de alerta. 
(Flávia Oliveira)

Convivi entre 

a dor e o medo. 

Acho que não 

perdi minha vida 

porque respeitei os 

médicos”

Everardo Girão , cearense que 
vive em 
parintins (aM)
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Com viagens intermunicipais 
restritas até o próximo dia 17 de 
fevereiro, conforme decreto es-
tadual para evitar a propagação 
da Covid-19 no Ceará, muitos 
viajantes tiveram as passagens 
canceladas. Diante do impasse, 
a orientação do Ministério Pú-
blico do Ceará (MPCE), por meio 
do Programa Estadual de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Decon), é de que o cliente ne-
gocie com a agência. Caso não 
seja possível, o indicativo é 
buscar o órgão para mediação 
por meio virtual.

“É assegurado ao consumi-
dor solicitar a transferência da 
data ou horário de embarque, 
bem como o cancelamento da 
passagem de ônibus, desde 
que a solicitação seja feita com 

antecedência mínima de três 
horas do horário estabelecido 
para o embarque, conforme 
estabelece a Lei nº 11.975/2009. 
O Decon também ressalta que 
os bilhetes de passagem, a 
partir da data de sua primei-
ra emissão, possuem validade 
máxima de um ano”, destaca o 
MPCE em nota.

O POVO esteve na Rodoviária 
Engenheiro João Thomé, em 
Fortaleza, na manhã de ontem, 
11, e registrou alta demanda 
para troca de passagens. A mo-
vimentação acorreu um dia an-
tes da suspensão do transporte 
intermunicipal de passageiros, 
individual ou coletivo, regular e 
complementar.

Na Rodoviária, agências 
tentaram adaptar os calendá-
rios de viagem para as alte-
rações. Apenas viagens inter-
municipais estão proibidas. As 
interestaduais estão ocorren-
do normalmente. Dentre as 
adaptações para as mudanças, 
empresas como São Benedito e 

Princesa estão possibilitando a 
troca do horário pela internet, 
nos casos em que a compra foi 
efetuada online.

Em comunicado, a empresa 
Guanabara reforçou a suspen-
são dos serviços e o cumpri-
mento dos protocolos sanitá-
rios contra a Covid-19. “Essas 
medidas representam o res-
peito, o cuidado e o compro-
misso que a empresa tem com 
os clientes e para a prestação 
de um serviço de excelência. 
Lamentamos a suspensão dos 
serviços. Informamos ainda 
que as linhas interestaduais 
continuam operando normal-
mente.s”, destacou.

Maria Ferreira conse-
guiu antecipar a passagem de 
volta à cidade natal, que es-
tava marcada para hoje. “Não 
foi fácil, eu tive que provar que 
ela estava doente. Já tínhamos 
comprado a passagem de vol-
ta. Se não desse certo, iríamos 
viajar só dia 18, e aí? Ainda bem 
que deu certo”, comemorou o 

| DECrEto | Ontem, 11, filas 
se formaram com passageiros 
buscando agências para 
remarcar datas de viagens

Passagens 
canceladas após 
decreto devem 
ser remarcadas

Ítalo cosme
italocosme@opovo.com.br
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O que pOde Ou nãO fazer durante O períOdO dO Carnaval 2021

Para controlar o avanço da 
Covid-19 no Ceará, o Governo do 
estado publicou, ao longo dos 
últimos dias, medidas para coibir 
aglomerações e o fluxo de 
pessoas entre os municípios 
cearenses no período do 
Carnaval. o povo separou o que 
pode e o que não pode funcionar 
e fazer nos dias que seriam de 
folia, mas que, este ano, dará 
lugar à cautela.

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;

FESTAS
Suspensão, em todo o estado, de 
quaisquer festas ou eventos 

comemorativos de Carnaval, em 
ambientes abertos ou fechados, 
promovidos por iniciativa pública 
ou particular;

poNTo FAcULTATIvo

Cancelado o ponto facultativo na 
2ª e 3ª feiras;

bArrEIrAS SANITÁrIAS
Municípios onde o fluxo de 
turistas é maior durante esta 
época do ano foram orientados a 
instalar barreiras sanitárias na 
entrada e em pontos estratégicos 
da cidade;
 
rEForÇo poLIcIAL
Para o cumprimento do decreto 
estadual, será enviado reforço 
policial aos municípios com 
tradição turística durante o 
Carnaval;

SETorES AUTorIZADoS
- Serviços públicos essenciais
- Farmácias
- Supermercados e similares
- Postos de combustíveis
- Hospitais e demais unidades de 
saúde e de serviços 
odontológicos e veterinários de 
emergência
- laboratórios de análises 
clínicas
- Segurança privada
- imprensa, meios de 
comunicação e telecomunicação 
em geral
- Funerárias
- a proibição não afeta indústrias
- em qualquer horário e período, 
é autorizado o funcionamento dos 
estabelecimentos exclusivamente 
por serviço de entrega

esposo, Antônio Ferreira, que 
há pouco havia saído de hospi-
tal com a companheira que está 
em tratamento contra o câncer.

Alheio ao decreto estadual, 
o enfermeiro Jean Lopes, 30, 
buscou uma das agências de 
viagens para comprar passa-
gem para domingo com des-
tino a Jaguaretama. “Eu não 
estava sabendo dessa proi-
bição. Agora, vou ter que dar 
um jeito. Tentar uma carona, 
possivelmente.” O profissional 
pretende dar plantão no hos-
pital municipal da cidade. Em 
Fortaleza, trabalha no Hospi-
tal de Messejana.”Para a gente 
que trabalha na área da saúde 
e ver os casos de Covid-19 au-
mentando, com certeza neste 
Carnaval iria aumentar mais 
ainda, entendemos que é uma 
medida correta. Alguns vão se 
prejudicar, mas, infelizmente, 
é assim. Mais prejudicado está 
quem perdeu a vida. Serão 
prejudicados, mas pelo menos 
terão a vida garantida.”
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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

Joia Para Cima: Partiu Jorge Xafy Ary, Deus melhor faria se 
tivesse chamado a mim. 

Pois preciosidade maior, que o mundo não tem 
condições de perder. 

Foi meu amigo por toda vida e a vida toda, tendo, inclusive, 
programado almoço tão pequeno e tão grande no Iguape, por 
ocasião do meu Jubileu. 

Aliás, frequentei sua casa da Barbosa de Freitas, e ele a 
minha, no Iracema Plaza e na Caio Cid, onde era unanimidade 
da benquerença de todos. 

Dos três presentes que seu pai Xafy me deu, junto Walder e 
Ricardo, foi, sem dúvida, o mais caloroso 

Que se despediu de mim na confra da Escola Unidos do 
Natal em 2019, da qual sócio veterano

PATRÍCIA e desembargador Paulo Régis, em 
almoço de pé da duna. (By Evando)

RESGATE 
Presidente Fátima Lemos, da Ala Feminina da Juvenal Galeno, 
volta a editar revista Jangada. 

No aguardo dos trabalhos dos colaboradores.

BLOG MIO 
Primo Revelação Nilo Tabosa e ex-cônsul de Espanha 
Verônica Barbazan. 

Por toda esta sexta, em minha via internetiana. 

TRAÇOS FILIAIS 
Com 84 poemas ilustrados pelos pimpolhos 
Benjamim e Pedro. 

Alana Alencar, da Cearense de Literatura e Jornalismo, vem 
de concluir seu último, Metáforas de Uma Análise. 

| VISITA | A Operação corre em todo o Ceará e deve 

contar com o apoio das polícias Federal, Rodoviária 

Federal e da Polícia Federal Penal

Operação Cerco Fechado, 
que ministério anunciou 
apoio, começou em Sobral

FOTO: ANGÉLICA FEITOSA

TITULAR do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública anuncia apoio à Operação Cerco Fechado

Uma das primeiras ações da 
Operação Cerco Fechado, que o 
titular do Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública (MJSP), 
André Mendonça informou, na 
manhã desta quinta-feira, 11, 
que deverá receber apoio fi nan-
ceiro e de agentes do MJSP, co-
meçou na cidade de Sobral, na 
Região Norte. Na ação iniciada 
nas primeiras horas da última 
terça-feira, 9, foram presos um 
taxista que tinha a função de fa-
zer a entrega de droga no mu-
nicípio e um homem apontado 
como chefe da quadrilha.

O objetivo foi o de desarticu-
lar o esquema criminoso che-
fi ado por Luís Henrique Costa 

Saboia, 22, conhecido como 
“Cotchó”, que já responde por 
roubo. Além da prisão dele, os 
policiais capturaram outros 
suspeitos. Entre eles, o pau-
lista William Farias Liberato, 
35, que não tinha antecedentes 
criminais no Ceará e trabalha 
como taxista em Sobral. Ela ti-
nha como missão a distribuição 
de drogas para o grupo che-
fi ado por Cotchó. O homem se 
utilizava do táxi para não cha-
mar atenção da Polícia. Os ou-
tros quatro presos não tiveram 
os nomes revelados para não 
atrapalhar as investigações em 
andamento.

A operação prendeu, desde 
terça, 203 pessoas em todo o 
Estado. Entre os detidos, sus-
peitos de crimes graves, como 
homicídio, tráfi co de drogas, 
assaltos e latrocínios. O minis-
tro anunciou, também nesta 

quinta, em coletiva de impren-
sa, a liberação de R$ 19 milhões 
para ser usado em segurança 
no Ceará. Outros R$ 54 milhões 
estão disponíveis - seja para 
projetos já aprovados ou para 
aqueles ainda em análise. “O 
Estado do Ceará foi o pionei-
ro, junto com o estado do Rio 
Grande do Norte, na assina-
tura desse acordo de coopera-
ção que institui a força. E hoje 
nós estamos executando uma 
série de atividades de polícia 
ostensiva e de polícia judiciá-
ria também para demonstrar 
não só a unidade de propósito, 
mas também a força dessa in-
tegração”, informa Mendonça. 
Segundo ele, o Ministério dis-
ponibilizará policiais federais 
para intensifi car o trabalho 
realizado pelas polícias esta-
duais, não só de Fortaleza, mas 
também no Interior.

ANGÉLICA FEITOSA

angelica@opovo.com.br

José Ambrósio da Silva, de 
41 anos, preso em fl agrante 
suspeito de manter a mãe e as 
irmãs em cárcere privado no 
dia 20 de janeiro, foi transferido 
para um hospital psiquiátrico. 
A decisão foi da 1ª Vara da Co-
marca de Boa Viagem, assinada 
nesta quinta-feira, 11.

A defesa de José Ambrósio 
já havia representado pela 
instauração de Incidente de 
Insanidade Mental a fim de 
investigar a higidez mental 
do acusado, e consequente-
mente sua imputabilidade. 

A determinação é para que 
ele seja encaminhado ao 
Hospital Psiquiátrico Gover-
nador Stênio Gomes. Entre 
as situações apresentadas 
pela defesa do acusado e que 
apontam os possíveis trans-
tornos mentais está a de 
acúmulo de lixo na sua casa, 
trazido da rua por Ambrósio 
e por uma de suas irmãs.

A família era formada por 
três mulheres, sendo uma ido-
sa de 83 anos e duas fi lhas delas 
que era defi cientes. Ambró-
sio fi cava com os respectivos 

benefícios fi nanceiros delas. Ele 
deixava as vítimas trancadas 
em casa. Parentes ou vizinhos 
não tinham acesso a residência. 
Depois do caso ser descoberto, 
suspeito foi preso em fl agrante.
As investigações começaram a 
partir de denúncias feitas por 
uma das fi lhas da vítima que 
não morava na propriedade. 
As mulheres residiam em con-
dições subumanas, com a casa 
bastante suja, com lixo acumu-
lado e sem qualquer higiene, de 
acordo com a Polícia Civil. (Jés-
sika Sisnando)

| HOSPITAL PSIQUIÁTRICO |

Homem que manteve mãe 
em cárcere é transferido

AGENDA

O ministro 
André 
Mendonça se 
encontrou 
ontem com o 
governador 
Camilo 
Santana.Ele 
apresentou 
a “Agenda 
Segurança 
Pública 2021”. 

È

RONDA DOS NATAIS 
Hoje, 12 de fevereiro: Lucila Norões, 
viúva do Príncipe da Imprensa, 
Edilmar, por anos, meu vizinho 
na Caio Cid .... Pedro Barroso, da 
jovem-ala do Albergue Universitário, 
que leva nome do avô reitor .... 
Roberta Pinheiro, nascida Bezerra 
e verbete do Sociedade Cearense, 
com Marcelo. 

BON MOT 
A ALEGRIA, ESSA 
FORMA SUPREMA 
DE INSOLÊNCIA 
E LIBERDADE. 
(Autor 
desconhecido)

ERRAMOS Cidades, (11/2/2021, página 13)No sétimo parágrafo da matéria “Defen-
soria pede afastamento de gestores da penitenciária de Sobral” o correto 
é informar: “As denúncias sobre as supostas torturas no interior da Pirs 
foram feitas por um ex-prestador de serviço da penitenciária”.
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O 
RioMar Fortaleza está prestes a lançar nova campanha, 
assinada pela Advance Comunicação, com o slogan “Rio-
Mar Fortaleza do Seu Jeito”. As peças vão trazer clientes 
que frequentam o shopping, alguns deles conhecidos pelos 

fortalezenses. As fotografias estão sendo realizadas em vários am-
bientes do centro de compras. No total, são 18 clientes convidados: 
um frequentador de todo dia do shopping, Roberto do Amaral; os 
artistas Marcos Lessa, Lorena Nunes, Juca Máximo e Ciro Santos; 
o cirurgião dentista Jório da Escóssia Jr.; o chef de cozinha Feli-
pe Viana; a influenciadora Ticiana de Paula; o pastor Costa Neto; 
a fundadora da Edisca, Dora Andrade; a assessoria especial de 
acolhimento aos movimentos sociais no Ceará, Zelma Madeira; a 
artesã Almerinda Maria; além das personalidades do meio digi-
tal, Duda Cidrão, Samantha Rae e Valmir Lins. Para completar, há a 
“família pet influencer @sexteto4patas”, as três cadelas golden re-
triever Jolie, Sophie e Chloe, frequentadoras assíduas do shopping.

CARTEIRA DA ADVANCE

Por falar em Advance, a agência comemora o início de 2021 com 
a conquista de duas concorrências. O time, agora, atende a conta 
do Aquiraz Riviera, o complexo imobiliário fruto da parceria en-
tre dois grupos investidores portugueses e o grupo empreende-
dor cearense Ivens Sá Dias Branco. O outro destaque é a campa-
nha promocional “Ruma de Prêmios”, criada para a Uniforça, rede 
composta por 70 supermercados e considerada a segunda maior 
do País. A campanha vai ao ar a partir de 1º de março. “São impor-
tantes conquistas tanto para a gente como para o mercado como 
um todo, prova de que conseguimos nos reinventar em meio a um 
cenário econômico tão complicado e cheio de incertezas”, ressalta 
a fundadora e diretora da agência, Eliziane Colares. 

PREVENÇÃO É O ÚNICO CAMINHO

Está no ar o novo filme do Governo do Estado do Ceará, que reforça 
os cuidados no combate à Covid-19. Desenvolvida pela Bolero Comu-
nicação, a peça simula um paciente em atendimento e com falta de 
ar, um dos sintomas mais graves da doença. A ideia é reforçar que a 
pandemia ainda não acabou e ressaltar: “até que todos sejam vacina-
dos, a prevenção é o único caminho”. André Mota assina como diretor 
de criação e Júlio Temporal é o redator. Mais da ficha técnica: dire-
ção de Tadeu Marinho, RTV Thiago Leôncio e a produtora de vídeo é a 
11:11. Para quem ainda não viu, segue o link: youtu.be/RoBWo-RnzWo 

AVINE EM CASA

A fim de estimular que as pessoas permaneçam em casa durante 
o período do Carnaval, por causa da pandemia, a Avine lança cam-
panha com a mensagem #ficaemcasa impressa em seus ovos. A 
ação integra outras iniciativas da empresa neste período de isola-
mento social. Outro exemplo foi lançado, ainda, no início da pan-
demia, o delivery “Avine em Casa”, com entrega semanal, quinzenal 
ou mensal: emcasa.avine.com.br Durante o período carnavalesco 
o primeiro pagamento da assinatura do serviço está com desconto 
de 25%. A agência é a Bravo/BBG: youtu.be/BGceqEMjS6M

PRÊMIO INTERNACIONAL 

Idealizado pelo Ceará Sporting Club, em parceria com o Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE), o filme “Corrida dos Pri-
vilégios” (youtu.be/LSRPAFCOf4g) foi eleito como a melhor pro-
dução na categoria Ação Social do prêmio Samba Digital Awards 
2020. A campanha teve como mote a mensagem de que a desi-
gualdade social pode levar ao trabalho infantil e deixar marcas 
para o restante da vida de uma criança. O roteiro é assinado por 
Jamille Ipiranga e Hugo Cardim, com revisão técnica de conteúdo 
da juíza Karla Yacy. A edição 2020 do prêmio contou com mais de 
100 campanhas inscritas com clubes, entidades esportivas e joga-
dores de futebol de seis países diferentes da América Latina.

PAPO SAÚDE VACINAÇÃO

O 39º episódio do podcast Papo Saúde, da Unimed Ceará, traz a 
importância da vacinação como tema principal. A secretária-exe-
cutiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa), Magda Almeida, e a doutora em Epidemiologia e presidente 
da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) - Regional Ceará, 
Jocileide Sales Campos, são as convidadas desta edição. Desenvol-
vido pela agência Leme Digital, o Papo Saúde tem periodicidade 
semanal e é mediado pela jornalista Maisa Vasconcelos. Além das 
plataformas de streaming, o conteúdo também está disponível no 
YouTube da Unimed Ceará.

IGOR MELO / DIVULGAÇÃO 

RIOMAR FORTALEZA 
DO SEU JEITO

LAYOUT
ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEXTAS

JOELMALEAL@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEXTAS

POR JOELMA LEAL
Jornalista e especialista em Marketing

EMPRESÁRIOS 
NA “UNIDOS 
PELA VACINA” 

À frente da articulação entre 
o movimento da iniciativa pri-
vada “Unidos pela Vacina” e os 
governos municipais do Ceará, 
a empresária Annette de Castro 
enviou uma carta às secretarias 
da Saúde cearenses, bem como 
para os respectivos prefeitos, 
oferecendo ajuda na logística de 
vacinação contra Covid-19.

Como primeira ação re-
gionalizada, a carta coloca o 
movimento à disposição das 
autoridades e solicita que os 
representantes municipais 
respondam uma pesquisa que 
busca descobrir as principais 
necessidades das cidades cea-
renses com relação ao processo 
de imunização. “Nós precisa-
mos saber o que as prefeituras 
precisam para além da vacina, 
de modo que possamos alinhar 
nossas ações para atender essa 
demanda”, esclareceu Annette, 
CEO da Mallory e presidente do 
núcleo Fortaleza do Grupo Mu-
lheres do Brasil.

Nacionalmente, o movimen-
to é liderado pela presidente 
do conselho gestor do Magazi-
ne Luiza e presidente do Grupo 
Mulheres do Brasil, a empresá-
ria Luiza Trajano, que afi rmou 
que o foco da iniciativa é pres-
tar apoio logístico aos gover-
nos, mas que não assumirá a 
frente da compra de vacinas. As 
ações, portanto, como detalhou 
Annette, serão concentradas na 
compra de insumos e no apoio 
prático à vacinação.

“Tem município que irá pre-
cisar de agulha, outros de serin-
ga, têm cidades que precisam 

de reforço nas equipes de vaci-
nação. Em todas essas frentes, 
nós iremos ajudar, para que os 
governos se concentrem nas 
compras de novas doses dos 
imunizantes”, explicou.

Annette foi uma das pri-
meiras a ser procurada para 
integrar o projeto nacional. 
“Nosso foco é saber onde os 
governos precisam de aju-
da e ajudar como pudermos, 
simples assim. Queremos 
apoiar todas as ações do go-
verno com relação à vacina-
ção contra Covid-19.”

A empresária frisa que o le-
vantamento seguirá até hoje e 
faz um apelo para que os gesto-
res municipais respondam. “É 
somente a partir dessas infor-
mações que poderemos montar 
nossas frente de ação e saber 
como, com o que e onde ajudar”, 
afi rma. O pedido foi feito ainda 
em âmbito nacional, por Luiza 
Trajano, que divulgou um vídeo 
anunciando interesse do movi-
mento em acelerar o processo 

de imunização no Brasil.
“Quero me dirigir aos prefei-

tos de cada cidade desse Brasil. 
A gente sabe que vocês vão se 
responsabilizar pela aplica-
ção da vacina e nós queremos 
muito estar juntos e identifi car 
a necessidade de cada cida-
de.[...] Estamos enviando uma 
pesquisa e pedimos que nos 
respondam o mais rápido pos-
sível para que possamos estar 
juntos. Esse desafi o é de todos 
nós e principalmente das pre-
feituras e não queremos deixar 
vocês sozinhos”, pediu Luiza.

Com relação à adesão de 
empresários no Ceará, Annette 
conta que não é possível con-
solidar um número exato dos 
que já aderiram ao movimen-
to, tendo em vista que muitas 
empresas fi liadas a grandes 
marcas ainda estão se manifes-
tando individualmente. Dentre 
as marcas que já manifestaram 
interesse estão Electrolux, Gol, 
Pague Menos, Suzano, Volkswa-
gen e Duratex.

| CEARENSES | Ação faz parte de iniciativa nacional que busca unir esforços 

com objetivo de tentar acelerar a vacinação contra Covid-19 no País

ALAN MAGNO

cotidiano@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

Associação Nacional de Jornais 
também adere ao movimento

Informação com responsabilidade

O movimento de empresá-
rios “Unidos pela Vacina” conta 
com apoio da Associação Na-
cional de Jornais (ANJ). A ini-
ciativa busca prestar auxílio 
às entidades da Saúde do País 
para que o processo de vacina-
ção contra a Covid-19 seja ace-
lerado, tendo como foco vacinar 
70% de todos os brasileiros até 
setembro deste ano. 

Com relação ao apoio da 
ANJ, o presidente da associa-
ção, Marcelo Rech, frisa: “É 
uma ação em apoio ao esclare-
cimento, de apoio à vacinação, 
de conscientização da popula-
ção sobre a importância de se 
vacinar”. Ele conta que a parte 
dos jornais do Brasil será me-
diante campanhas que bus-
quem combater a desinfor-
mação, notícias falsas sobre as 
vacinas contra Covid-19.

“Serve ainda como um es-
tímulo aos poderes públicos 
que se articulem e acelerem a 

compra, produção, a distribui-
ção e a imunização o mais rá-
pido possível”, complementou. 
Marcelo afi rma que o apoio dos 
veículos de imprensa brasilei-
ros ao movimento se concen-
trará em ações de divulgação 
e de modo a promover uma 
maior articulação entre os se-
tores responsáveis pelo proces-
so de vacinação no País.

Ação conjunta envolverá jor-
nais de todos os estados do Bra-
sil e contará ainda com apoio 
de agências de comunicação, 
profi ssionais freelancers, em-
preendedores e demais atores 
do cenário da comunicação 
social, conforme relatou o pre-
sidente da ANJ. “É um esforço 
coletivo, pois acreditamos que 
o combate à pandemia de Co-
vid-19 deve ser responsabili-
dade de todos, então é algo to-
talmente suprapartidário, com 
vários segmentos, independen-
te e que busca o bem de todos.”

Um dos focos da atuação 
dos veículos de comunicação 
no movimento é o de manter a 
população informada e cons-
ciente sobre todo o processo de 
vacinação, reforçando ainda a 
necessidade de seguir todos 
os protocolos de segurança 
das entidades de saúde locais 
antes e após a vacinação. Mar-
celo pondera que dentre as 
ações específi cas idealizadas 
existe uma postagem conjun-
ta, programada para o dia 15 
deste mês em todos os jornais 
impressos do País associados 
à ANJ, com orientações sobre 
a imunização.

“Se não houver uma acele-
ração do processo de imuni-
zação de um lado e um pro-
cesso de conscientização do 
outro, não conseguiremos 
atingir a imunidade coleti-
va em um prazo razoável de 
tempo.” (Alan Magno/ Espe-

cial para O POVO)

JÚLIO CAESAR

ANNETE Therese Reeves de 
Castro, CEO da Mallory 
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H
oje, no Brasil inteiro, 
o som de tamborins, 
cuícas e pandeiros, os 
trompetes das orques-
tras de frevo e o en-
trecortado dos cordões 

elétricos, estariam, a estas horas, co-
mandando os primeiros passos da fo-
lia que arrebataria o Brasil até Quarta 
Feira de Cinzas. Seria a atualização do 
ritual catártico tecido pela alma bra-
sileira para aliviar anualmente o acú-
mulo de estresse de um ano inteiro e, 
dessa forma, renovar as energias para 
o enfrentamento da etapa seguinte, 
cada vez mais marcada por uma rotina 
de corre-corre extenuante, que a mo-
dernidade criou para si

Infelizmente, uma doença exótica, trai-
çoeira e mortal sequestrou esse espaço de 

alegria nacional, erguendo-lhe um muro 
de contenção para evitar a perda de mais 
vidas, além das quase 250 mil sacrifi ca-
das, em grande parte, pela incompetên-
cia e incúria dos que concentram em suas 
mãos o destino da Nação e não souberam 
conduzi-la quando da eclosão de uma 
pandemia letal e voraz, para a qual foram 
alertados com antecedência.

Só uma parte importante dos gover-
nadores e prefeitos tiveram essa precau-
ção e zelo. No caso do Ceará, esse senso 
de responsabilidade faz com que se es-
teja aplicando, a partir desta sexta feira, 
até Quarta Feira de Cinzas, o decreto as-
sinado pelo governador Camilo Santana 
(PT), estabelecendo normas rígidas de 
segurança sanitária para evitar aglome-
rações que facilitem a propagação do ví-
rus já em nova escalada.

São proibidas “quaisquer festas ou 
eventos comemorativos de carnaval, 
em qualquer ambiente, aberto ou fe-
chado, público ou privado, seja de quem 
for a iniciativa”. E haverá controle da 
circulação de veículos nas entradas e 
saídas de Fortaleza, fi cando suspenso, 
nesse período, o transporte intermu-
nicipal de passageiros, individual ou 
coletivo, regular e complementar. Para 
entrar ou sair da Capital deverá haver 
um motivo impositivo, sustentado por 
documentação comprobatória.

São medidas duras? Evidentemente 
que sim. Próprias de um “semiestado” 
de guerra. A epidemia voltou à carga 
galopante. A autoproteção e a solida-
riedade coletiva sobrepõem-se a tudo 
mais. Uma pessoa consciente vai acei-
tar o sacrifício com altruísmo e evitará, 

a todo custo, circular e aglomerar-se.
Aliás, essas medidas restritivas só 

foram tomadas porque gente irres-
ponsável e sem o menor senso de suas 
obrigações sociais abusou do direito de 
se autorreger e vinha se comportando 
de maneira permissiva e negacionista 
nos lugares públicos, sem ligar para 
a sorte dos demais. Foram várias ve-
zes advertidas, e responderam com 
desdém. Restou às autoridades apelar 
para recursos mais severos.

Possivelmente, este período de tan-
tas mutilações afetivas, às quais se 
acrescentou a impossibilidade de curtir 
o Carnaval (uma das maiores e indis-
pensáveis manifestações culturais e re-
creativas dos brasileiros), deixará uma 
ferida psicológica indelével nas atuais 
gerações. Quem pagará por isso? 

Traumas de um carnaval proibido

útil, evitando-se, por exemplo, que o acu-
sado fuja ou destrua provas.

O que não se pode admitir é a defor-
mação do espírito da lei e a utilização de 
prisões como forma de pressão para que 
investigados prestem depoimentos, afi -
nal têm eles o direito de permanecer em 
silêncio. Por outro lado, por mais que se 
diga que uma prisão temporária não re-
presenta a culpa indiscutível de alguém, 
há condenação sumária na arena midiáti-
ca – sem direito a processo nem recurso.

Por isso, nunca é em vão o alerta para 
que se fechem as cortinas da espetacula-
rização de qualquer investigação e para 
que não se desvirtue a fi nalidade das pri-
sões provisórias, afi nal as marcas da de-
sonra são permanentes, ainda que poste-
riormente o indivíduo seja absolvido. 

leandrovasques@

leandrovasques.com.br

Já estamos habituados a acompanhar 
pela imprensa a defl agração de operações 
policiais. Seguindo a liturgia processual, o 
roteiro se repete: logo na alvorada, buscas 
e apreensões em residências, muitas vezes 
seguidas de prisões de investigados. Quando 

tudo isso é feito com res-
peito às garantias consti-
tucionais, não há postu-
ra possível que não a de 
aplaudir e incentivar o re-
levantíssimo serviço pres-
tado pela polícia judiciária 
(Civil e Federal) e pelo Mi-
nistério Público, princi-
palmente em um país cuja 

história tem sido escrita com as tintas da de-
sigualdade, da corrupção e da violência.

Contudo, por mais que o combate à 

criminalidade e a luta contra a impunida-
de soem como bandeiras inquestionáveis, 
é necessário que se mantenha um espírito 
refl exivo e crítico perene, considerando que 
está em jogo o sacrossanto direito à liber-
dade. Todos desejamos uma sociedade em 
que criminosos sejam punidos. Não se dis-
cute. Mas isso precisa ser feito com cautela 
e com respeito à mesma lei que se deseja 
aplicar implacavelmente aos investigados.

Nesse contexto, é sempre válida e pro-
videncial a refl exão sobre o emprego de 
prisões provisórias, isto é, quando ainda 
não há condenação irrecorrível. Tal mo-
dalidade de confi namento, seja ele tem-
porária ou preventivo, deve ser aplicado 
em casos de estrita necessidade para o 
avanço das investigações ou para se ga-
rantir que o processo terá um resultado 

Prisões temporárias: refl exões

Advogado Criminal, Mestre 

em Direito pela UFPE 

e Diretor da Academia 

Cearense de Direito

Leandro Vasques

rui.martinho@terra.com.br

O mundo fi cou pequeno. Marshall 
McLuhan (1911–1980) o descreveu como al-
deia global. A revolução tecnológica venceu 
a distância e o tempo. A taba global trouxe 
desafi os. Epidemias antes restritas a es-
paços limitados, tornaram-se globais. O 

cosmopolitismo cresceu 
no arraial global. Migra-
ções explodiram. O mul-
ticulturalismo acicatou 
velhas rivalidade entre 
civilizações, descritas por 
Samuel Phillips Hunting-
ton (1927 – 2008), na obra 
“ Choque de civilizações”. 
Ocidentais voltaram a ser 

vistos como cruzados, reafi rmando Hun-
tington e a longa duração histórica referi-
da por Fernand Braudel (1902 – 1985) com 

a memória das cruzadas, com a ajuda dos 
incitadores de confl ito.

O cosmopolitismo pela via das comu-
nicações e pelas migrações juntou-se ao 
velho multiculturalismo histórico, cujas 
formas predominantes eram do tipo as-
similacionista e interativista, apresentou 
forte crescimento da forma diferencialis-
ta, que tende a excitar confl itos. Identida-
des nacionais estão sendo eclipsadas por 
grupos identitários consectários ao mul-
ticulturalismo diferencialista. A aldeia 
global tem problemas integrados como 
corolário da globalização.

Mudança cultural rápida e profunda, 
resultante de tudo isso, tomou a forma 
de aculturação. Contribuíram para tanto 
os herdeiros do iluminismo, que aspiran-
do ao exercício das funções políticas dos 

reis fi lósofos de Platão (428/427 – 348/347 
A.C.), na obra “A República”, incansavel-
mente envidam esforços por promover as 
mudanças aludidas. A exceção das cultu-
ras exóticas em face da tradição judaico-
cristã, que são toleradas e compreendi-
das, as referências do homem comum são 
execradas. A perda de referências sem a 
sedimentação de novos valores aproxi-
mou-se da anomia.

Estados nacionais fragilizados, ao lado 
de problemas transnacionais como crimi-
nalidade internacional, terrorismo e pro-
blemas ambientais, somado “A ascensão 
dos dados e a morte da política” (coletâ-
nea de Evgeny Morozov 1984 – vivo), com o 
fortalecimento das Big Tech o mundo está 
diante de uma grave ameaça à democra-
cia: o globalismo ou neocolonialismo. 

A aldeia, segundo McLuhan

Historiador, 

professor da 

faculdade de 

educação da UFC

Rui Martinho Rodrigues

eliana.estrela@seduc.ce.gov.br

O ano letivo de 2021 teve início, ofi cialmen-
te, nas escolas da rede pública estadual cea-
rense. O retorno às aulas ocorre em contexto 
diferenciado, exigindo cuidados especiais e 
fl exibilidade da parte de profi ssionais, es-
tudantes e familiares. Neste movimento de 

adaptação à nova reali-
dade, em que tivemos que 
nos reinventar, aprende-
mos a ser mais humanos, 
solidários, compreensivos 
e resilientes. O esforço 
coletivo tem o objetivo de 
garantir a continuidade 
do processo de ensino e 
aprendizagem e priorizar 

a segurança de todos. 
Desta forma, as aulas remotas estão 

mantidas. A implementação do modelo 
híbrido, em que são ofertadas tanto ativi-
dades presenciais como a distância, ocorre 

por adesão das escolas, após consulta à co-
munidade e ao Comitê Escolar.

Para os alunos em ensino remoto, são 
ofertadas diversas estratégias de aprendi-
zagem, como plataformas digitais, meios 
impressos, especialmente o livro didático, 
e outros canais de comunicação, a exemplo 
das aulas na TV e no rádio.

No contexto da pandemia, a internet 
tem sido grande aliada na manutenção da 
vida escolar. Assim, com o objetivo de me-
lhorar a conectividade dos nossos jovens 
e garantir o acesso às atividades online, o 
Governo do Ceará distribuiu chips para 338 
mil alunos da rede estadual e entregará ta-
blets para os estudantes que ingressam na 
1ª série do Ensino Médio.

Com o intuito de preparar a população 
para o retorno presencial, a Secretaria da 
Educação (Seduc) organizou uma série de 
publicações, em formato de guias, voltadas 

a profi ssionais, famílias e estudantes. Cada 
volume contém esclarecimentos e instruções 
direcionadas aos respectivos públicos, pre-
zando pela leveza e pelo aspecto didático.

Entendemos que a escola não é sim-
plesmente um prédio, mas um lugar de 
sonhos, um palco de interações. É onde 
construímos vínculos afetivos e conheci-
mentos que nos acompanharão por toda 
a vida. Não podemos perder de vista esta 
perspectiva. A volta ao presencial aconte-
ce de modo gradual, por série, e utilizan-
do todas as ferramentas possíveis para 
prevenir a contaminação.

Em face dos desafi os impostos pela pan-
demia, a colaboração de cada um é funda-
mental para que a segurança de todos seja 
preservada. Da nossa parte, continuaremos 
desenvolvendo estratégias para que a Edu-
cação cearense siga avançando, sem deixar 
nem um aluno para trás. 

Retorno com esperança e responsabilidade

Secretária da 

Educação do 

Estado do Ceará

Eliana Nunes Estrela
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époCa em que Foram publiCadas.

No início do mês, o Congresso Na-
cional retomou as atividades com 
um grande desafio nas mãos: aju-
dar a retomar as atividades comer-
ciais e recuperar a nossa economia. 
Eu creio que um dos principais ca-

minhos para isso é 
massificar a oferta 
de vacinas contra 
a Covid-19, que 
ainda está mui-
to baixa no Brasil, 
apesar de todos os 
esforços.

Nosso País tem 
hoje uma popula-

ção de mais de 210 milhões de ha-
bitantes e dimensões continentais. 
O desafio para imunizar massi-
vamente a população é enorme. A 
questão é que só teremos plena se-
gurança para retomar as ativida-
des econômicas em sua totalidade 
com a garantia de um alto número 
de pessoas imunizadas.

Foi por essa e outras razões 
que, já no primeiro dia letivo de 
2021 na Câmara dos Deputados, eu 
protocolei um projeto de lei (PL 
174/2021) e apresentei uma propos-
ta de emenda à Medida Provisória 
1026/2020, visando facilitar a fabri-
cação de vacinas no Brasil. A minha 
intenção é implementar a licença 
compulsória de vacinas contra a 
Covid-19 enquanto perdurar a pan-
demia. Na prática, será quebrada 
a patente das vacinas disponíveis 

no mercado mundial e o nosso país 
vai poder fabricar e disponibili-
zar para consumo da população. 
Atualmente, o País produz apenas 
a Coronavac, as demais precisam 
ser compradas pelo governo brasi-
leiro. No ritmo em que as doses es-
tão sendo disponibilizadas, vamos 
levar meses ou mesmo anos para 
uma imunização em massa.

Outro fator importante é que os 
fabricantes não têm capacidade 
produtiva. Moderna, Pfizer e Astra-
Zeneca são exemplos de laboratórios 
conhecidos mundialmente e que es-
tão se esforçando ao máximo para 
ampliar a oferta de vacinas, porém, 
a demanda é alta demais.  Além 
disso, o custo de comprar lotes su-
ficientes para imunizar grandes po-
pulações, como é o caso do Brasil, é 
extremamente alto. Nós já estamos 
com a economia seriamente afetada 
por conta das medidas restritivas 
da pandemia, então temos que pen-
sar em massificar a vacinação pelo 
menor custo possível.

Creio que quanto mais rápido 
caminharmos com essa questão, 
mais rápido vamos imunizar os 
brasileiros. Não adianta outros 
países imunizarem suas popula-
ções se não atingirmos um nível de 
imunidade mundial. Só assim va-
mos barrar a proliferação do coro-
navírus e voltar à normalidade das 
nossas atividades. Todo esforço 
agora é válido e necessário. n

Mais vacinas pela retomada  
da economia 

dep.heitorfreire@camara.leg.br

deputado federal e 

presidente do psl 

Ceará

Heitor Freire

A Santa Casa de Fortaleza figura en-
tre as instituições do Ceará que chega-
ram à maturidade centenária. Em meio 
a muitos desafios e conquistas come-
mora 160 anos de existência. Inaugu-
rada em 12 de fevereiro de 1861, com 80 

leitos, foi o primeiro 
hospital do Ceará. A 
instituição nasceu 
como uma associa-
ção religiosa, regi-
da pela diocese de 
Fortaleza, mas com 
receitas e despesas 
inseridas no orça-
mento provincial. 

Com a separação entre Igreja e Estado, 
ganhou plena autonomia administrati-
va e financeira e a Provedoria passou a 
ser exercida pelo bispo de Fortaleza.

Em 1956, após nova reformulação 
do Estatuto, o Provedor e a Mesa Ad-
ministrativa passaram a ser eleitos, 
sem interferência da Arquidiocese.

Seus membros são reconhecidos ci-
dadãos beneméritos da sociedade, que 
prestam serviços sem remuneração e 
se dedicam à entidade por espírito hu-
manitário. A direção é composta por 
36 mordomos, à frente um Provedor 
eleito dentre eles.

A Irmandade administra um hospi-
tal geral com 280 leitos, um Psiquiátri-
co (HPSVP), com 130 leitos, uma Casa de 
Saúde (CSES), com 28 leitos, e o Cemité-
rio São João Batista com 15 mil jazigos. 
Mais de 90% dos seus leitos hospitala-
res se destinam a pacientes do SUS.

Inclinada ao exercício do pioneirismo, 

a Irmandade já em 1925 inaugurou o 
primeiro serviço de radiologia do Es-
tado. Cinco anos depois o primeiro pa-
vilhão para pacientes com tuberculose. 
Em 1937 o primeiro serviço de urgência 
do Estado, que mais tarde deu origem 
ao IJF. Em 1948 com a fundação da Fa-
culdade de Medicina do Ceará, abriu 
instalações à prática do ensino médico. 

Após várias reformas, atualmente 
abriga variadas clínicas, além de servi-
ços de quimioterapia, hemodiálise, ul-
trassonografia, radiologia, mamogra-
fia, endoscopia, exames laboratoriais e 
outras especialidades médicas.

Muitas têm sido as conquistas no 
campo da atualização de equipamen-
tos, como um tomógrafo, uma Usina 
para produção de oxigênio, em fase 
de conclusão encontra-se uma nova 
UTI com 10 leitos, e, em breve, iniciará 
instalações para abrigar um moderno 
Acelerador Linear.

Somos uma grande família de ab-
negados: voluntários da administra-
ção, médicos, enfermeiras (os), far-
macêuticos (as), fisioterapeutas(os), 
assistentes sociais, paramédicos e 
funcionários, mais de 800 pessoas a 
serviço da saúde e da vida

Em toda nossa história, temos re-
cebido ajuda dos governos Estadual e 
Municipal, e, sobretudo, nos apoiado 
na sociedade, dos que querem fazer o 
bem, os que acreditam na força da fé e 
são capazes de doar parte do que têm 
para minorar e dor dos que sofrem e 
confortar os humildes com o abraço 
salutar da esperança. n

160 anos da Santa Casa 
de Fortaleza

comunicacao@santacasace.org.br

provedor da santa 

Casa de misericórdia 

de Fortaleza

Luiz marques

Água e saneamento para todos
Na sua primeira reunião de 2021 o Conselho Estadual 

de Meio Ambiente – COEMA aprovou o parecer técnico da 
SEMACE favorável à ampliação pela CAGECE do sistema de 
esgotamento sanitário de Fortaleza. Essa obra visa esten-
der esse serviço para mais de 133 mil moradores da capi-
tal. Não bastasse essa boa notícia, o anúncio esta semana 

da empresa vencedora para a constru-
ção de uma usina de dessalinização para 
abastecimento da capital completa um 
conjunto de novas infraestruturas públi-
cas associadas a um dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, o ODS-6, 
que trata de água e saneamento. 

Desde 1972, com a Conferência de Es-
tocolmo, as diretrizes sobre gestão da 
água, poluição hídrica e esgotamento 
sanitário têm se multiplicado no plano 
internacional. Apesar disso, cerca de 844 
milhões de pessoas no mundo ainda não 
têm acesso a água e outras 2,3 bilhões 

não são atendidas por um nível básico de esgotamento sa-
nitário. O Brasil, apesar de estar entre os quatro países 
com as maiores concentrações de água doce no mundo, 
sofre com desequilíbrios regionais entre disponibilidade e 
consumo da água e serviços de saneamento. Segundo in-
dicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Sa-
neamento - SNIS, 93% dos domicílios urbanos têm forne-
cimento de água. Entretanto, apenas 59% são servidos por 
rede coletora ou fossa séptica. Os dados no âmbito rural 
são desconhecidos.  Estima-se que seja necessário inves-
tir no Brasil em torno de R$ 500  a R$ 700 bilhões para a 
universalização do serviço em 10 anos.

No Ceará, segundo dados da CAGECE, a cobertura de 
abastecimento de água chega a 99,29% na capital, aten-
dendo mais 2,6 milhões pessoas. No interior do Ceará, este 
índice chega a 98,44%. Por sua vez, o índice de cobertura 
do sistema de esgotamento sanitário chega a 44,69% em 
todo o Estado. Na Capital, este índice é de 66,64%. Assim, 
a aprovação no COEMA que estende o serviço de esgota-
mento sanitário para mais de 133 mil pessoas é uma marca 

significativa, ainda que seja necessário investimento mui-
to maior para atender os restantes 33% da população de 
Fortaleza que ainda permanece sem acesso ao serviço.

É um grande avanço, mas estamos longe da meta. Isso 
porque nos próximos 10 anos, o Ceará terá que promover 
uma série de investimentos em saneamento básico para 
atingir cada uma das 8 metas associadas ao ODS-6. Será 
preciso assegurar por um lado, o acesso universal e equita-
tivo à água para consumo humano e o acesso a saneamento 
e higiene adequados e equitativos para todos os cearenses 
e, por outro lado, melhorar a qualidade da água nos corpos 
hídricos. Além dessas metas, é vital manter uma gestão in-
tegrada dos recursos hídricos, apoiar e fortalecer a partici-
pação das comunidades locais e promover o controle social 
para melhorar a gestão da água e do saneamento.

A experiência cearense pioneira na gestão de recursos 
hídricos e o novo marco legal do saneamento básico apro-
vado no ano passado devem ter um papel relevante para 
que o estado atinja os seus objetivos do desenvolvimento 
sustentável até 2030. n

@romulo.soares@hotmail.com

sócio do apsv 

advogados, 

membro do Coema 

e cofundador do 

HubCumbuco

rômulo Alexandre Soares

Há 35 anos
1986. FESTA

Desorganização no carnaval de rua

O desfile da agremiações na Avenida Duque de Caxias 
foi o mais desorganizado e o que registrou atrasos 
de até três horas no início de alguns blocos, além de 
ser a temporada de festejo que contou com  o menor 
público do últimos anos.

1986.rELIGIÃo

Campanha da Fraternidade

Em pronunciamento a ser transmitido as 20h30min 
de hoje, por uma cadeia nacional de rádio e 
televisão, o papa João  Paulo II abre a Campanha da 
Fraternidade de 1986, que tem como tema “Terra de 
Deus – terra e irmãos”. Isso permitirá, em todo país, 
um amplo debate da questão da terra, que vem se 
agravando ano após ano.

Há 45 anos
1976.cIDADES

Mais sinalização na Borges de Melo

Com o objetivo de advertir e orientar os motoristas que 
passam pelo local diariamente, o Detran iniciou ontem o 
trabalho de reforço da sinalização horizontal com a pintura 
amarela, em tamanho gigantesco, da convenção que indica 
a nova passagem, de nível na avenida Borges de Melo.

1976.mUNDo

O ataque dos barcos soviéticos

Porta-voz das forças armadas ocidentais que lutam em 
Angola denunciou que navios soviéticos estão sendo 
utilizados para bombardear duas cidades litorâneas 
em poder do UNITA. Teme-se que enquanto a ofensiva 
comunista possa leva-la a um confronto direto com 
o Exército da África do Sul, que mantem posições em 
território angolano.

Há 55 anos
1966.UFc

Novo espaço na Reitoria da UFC

O novíssimo auditório da Reitoria, com capacidade para 130 
pessoas e disposto de ar refrigerado, poltronas estofadas 
etc., será inaugurado no dia 26 próximo com a solenidade 
de entrega de diplomas de concludentes do  Curso de 
Desenvolvimento Econômico do Cetrede, que terão como 
Paraninfo o superintendente da Sudene, Sr. João Gonçalves.

1966.vATIcANo

Extinta a censura literária

Vaticano – O Papa Paulo VI aboliu a ação de julgamento 
das obras publicadas e por colocar no “index” as obras 
que fossem condenadas pela Igreja. Fontes autorizadas 
do Vaticano observaram que a iniciativa do Pontífice 
não significa o fim do “index” mas sim, uma nova forma 
de tratar o assunto.
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Para além dos resultados 
negativos, a troca no coman-
do técnico do Fortaleza quan-
do demitiu Marcelo Chamusca 
e contratou Enderson Moreira 
tinha uma preocupação latente 
para a reta decisiva do Cam-
peonato Brasileiro: o sistema 
ofensivo. Sete jogos depois, o 
ataque da equipe ganhou cara 
nova com o modelo de jogo do 
treinador e virou trunfo na luta 
contra o rebaixamento.

O padrão tático foi um dos 
fatores que levou o Tricolor 
a assinar com o paulista de 49 
anos até o final de 2021. O co-
mandante, então, arregaçou 
as mangas para implementar 
novidades. Os períodos de trei-
nos tiveram papel fundamen-
tal para exercitar o esquema 
de jogo e simular situações de 
ataque contra defesa. Um dos 
laterais passou a ter papel mais 

ofensivo, enquanto o outro au-
xilia os zagueiros na saída de 
bola. Novidade no time, o meia 
Luiz Henrique se posiciona en-
tre as linhas ofensivas para 
municiar os companheiros de 
ataque.

“Existe muita organização 
da equipe, de pensamento, 
forma de jogar, como fazer. 
Desde o dia em que eu che-
guei aqui, venho trabalhan-
do com eles esses conceitos e 
fazendo com que eles possam 
acreditar nisso, que a coisa 
possa funcionar. Sem dúvi-
da nenhuma, isso tem sido 
muito importante. Eles estão 
crescendo. Agora, compro-
metimento, dedicação, isso 
a gente tem que enaltecer 
sempre porque eles estão 
bem focados nessa reta final”, 
afirmou Enderson Moreira.

Após 35 rodadas da Série A, 
o Leão ainda é o quarto pior 
ataque — agora empatado 
com Athletico-PR e Vasco da 
Gama-RJ —, com 34 gols, mas 
cresceu de produção sob novo 
comando, apesar do desfalque 

afonso.ribeiro@opovo.com.br

| Brasileirão 2020 | Remodelado, ataque do FoRtaleza deslancha e viRa tRunFo na Reta Final da séRie a

Chuteiras 
recalibradas

a
u

r
e

li
o

 a
lv

e
s

Fortaleza fez seis gols em dois 
jogos desde que luiz Henrique passou 

a ser o meia articulador do time

aFonso ribeiro

dos 34 gols do 
Fortaleza na série a 
foram marcados pela 
dupla Wellington 
Paulista e david

16

do técnico em dois jogos em ra-
zão da internação por Covid-19. 
Nos últimos sete jogos, foram 
dez gols marcados, sendo seis 
nas vitórias nos confrontos di-
retos diante do Coritiba-PR e do 
próprio Cruzmaltino.

Os números mostram par-
ticipação decisiva dos ata-
cantes Wellington Paulista e 
David, artilheiros da equipe 
do Pici no Brasileirão e res-
ponsáveis por quase 50% dos 
gols na competição. O jovem 
Luiz Henrique assumiu o 
papel de garçom, com duas 

assistências, enquanto Igor 
Torres balançou as redes 
pela primeira vez.

“A equipe tem encontrado, 
dentro daquilo que eu tenho 
como proposta... Tem acredi-
tado, eles têm verificado que a 
gente pode fazer muita coisa 
interessante. A gente está em 
um crescimento como equipe, 
como formar de jogar, ques-
tão tática. E a competitividade 
deles sempre foi muito alta, 
eles sempre foram atletas 
muito determinados”, garan-
tiu o treinador.

O bom desempenho do setor 
ofensivo nos últimos dois com-
promissos deixou o Fortaleza 
com a permanência na elite 
do futebol bem encaminhada a 
três rodadas do fim — na 15ª 
colocação, com 41 pontos. O 
antepenúltimo desafio na com-
petição será diante do Palmei-
ras-SP, no próximo domingo, 
14, a partir das 18h15min, no 
Allianz Parque, em São Paulo. 
Uma combinação de resulta-
dos pode livrar de vez o Leão 
do risco de queda.

Gols do 

Fortaleza

brasileirão 2020

34 gols em 35 jogos da 
série a
17 gols em 18 jogos com 
rogério Ceni
1 gol em 1 jogo com 
Marconne Montenegro 
(interino)
6 gols em 9 jogos com 
Marcelo Chamusca
10 gols em 7 jogos com 
enderson Moreira
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O Bayern de Munique conse-
guiu mais uma façanha históri-
ca, o seu sexto título em um ano. 
Ontem, não foi brilhante, mas 
deixou clara a superioridade ao 
conquistar o título do Mundial 
de Clubes com a vitória sobre o 
Tigres por 1 a 0, no duelo dispu-
tado no Estádio Education City, 
em Al Rayyan, no Catar. Mais 
cedo, o Palmeiras-SP foi der-
rotado pelo Al Ahly nos pênal-
tis por 3 a 2, após o empate em 
0 a 0 no tempo regulamentar, e 
terminou o torneio sem marcar 
gols e na pior classificação de 
um time sul-americano desde a 
criação da competição, em 2000.

Com a conquista do Ba-
yern, os bávaros igualaram o 
Barcelona de 2009 como únicos 

a vencerem todas as compe-
tições disputadas em um ano 
- levando em consideração que 
o Mundial é relativo a 2020. An-
tes, faturaram a Liga dos Cam-
peões, o Campeonato Alemão, 
a Copa da Alemanha e as Su-
percopas da Europa e da Ale-
manha. O time já fora campeão 
mundial em 2013, sobre o Raja 
Casablanca e antes da chance-
la da Fifa, foi ao topo do pódio 
em 1976, diante do Cruzeiro, e 
em 2001, sobre o Boca Juniors.

O Palmeiras se despediu do 
Mundial de Clubes com a pior 
campanha da história de um 
time sul-americano. Desde que 
o torneio passou a ser organiza-
do pela Fifa, em 2000, jamais o 
campeão da Copa Libertadores 

havia encerrado a participação 
com o quarto lugar. A equipe 
alviverde perdeu nos pênaltis a 
decisão do terceiro lugar para o 
Al Ahly, do Egito.

A equipe alviverde foi o quinto 
sul-americano a perder na se-
mifinal do Mundial e o primeiro 
a não confirmar a terceira posi-
ção. Nas ocasiões anteriores, In-
ternacional, Atlético-MG, Atlé-
tico Nacional (Colômbia) e River 
Plate também perderam a semi-
final, mas fecharam a campanha 
com um resultado positivo. Des-
ses quatro, o Atlético Nacional 
foi quem teve um resultado mais 
apertado ao ficar com o terceiro 
posto em 2016 após vencer nos 
pênaltis o América, do México. 
(Agência Estado)

Karim JaaFar / aFP

Dia pra ficar 
na história
| Mundial de Clubes | Bayern vence Tigres e fecha a Temporada com seis TíTulos; palmeiras 

perde nos pênaltis para al ahly e tem pior campanha de um sul-americano no torneio

Goleiro manuel Neuer, do Bayern 
de munique, ergue o troféu
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Após um mês de disputa, a 
Taça Fares Lopes chegará ao 
momento derradeiro neste fi m 
de semana. A edição de 2020 do 
torneio teve início em 13 de ja-
neiro deste ano, com seis equi-
pes, e terá a fi nal jogada em 
partida única neste domingo, às 
15h30min, no estádio Domingão, 
em Horizonte. Os dois melhores 
times do certame, Ferroviário e 
Icasa, medem forças na decisão. 
O campeão, além de levantar a 
taça, garante vaga na próxima 
edição da Copa do Brasil.

A participação no torneio 
nacional deve garantir uma 
boa cota aos participantes. Na 
edição de 2020, equipes clas-
sifi cadas para a primeira fase 
do certame e que não estavam 
na Série A arrecadaram R$ 540 
mil. O valor destinado aos times 
em 2021 ainda não foi defi nido. 
A primeira fase da Copa do Bra-
sil deste ano será disputada por 
80 times, que farão confrontos 
eliminatórios em partida única 
entre os dias 3 e 10 de março.

Para o embate, o Tubarão da 
Barra tem três dúvidas. Reinal-
do, Dinei e Luiz Henrique, que 

tratam lesões leves, estão em fase 
de recuperação e não possuem 
garantia de atuação no domingo. 
Já o Verdão do Cariri não possui 
ausências para o confronto e vai 
com força máxima.

Os adversários ainda estão 
invictos na Fares Lopes. Na pri-
meira fase, o Icasa avançou como 
líder após vencer quatro partidas 
e empatar uma — justamente a 
diante do Ferroviário. Já o clube 

coral fi cou na segunda colocação, 
com três vitórias e dois empates. 
Os fi nalistas também se mantive-
ram sem perder nas semifi nais, 
pois derrotaram duas vezes seus 
oponentes na fase mata-mata. 
O Alviverde eliminou o time al-
ternativo do Floresta, que estava 
focado na reta fi nal da Série D, 
enquanto o Tubarão passou pelo 
Caucaia. (Gabriel Lopes / Espe-
cial para O POVO)

LENILSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

SÓ UM INVICTO 
RESTARÁ
| TAÇA FARES LOPES | DE OLHO EM VAGA NA COPA DO BRASIL, 
ICASA E FERROVIÁRIO SE PREPARARAM PARA A DECISÃO

ICASA e Ferroviário empataram 
em 1 a 1 na primeira fase

OS LEÕES
As vitórias sobre Coritiba e Vasco afastaram o Leão da zona de 
rebaixamento. Dependendo dos resultados do Cruzmaltino e do 
Bahia, nas próximas rodadas, os 41 pontos já obtidos pelo Fortaleza 
poderão ser suficientes para mantê-lo na primeira divisão.

Todavia, é bom botar as barbas de molho. Nessa reta final, 
as equipes que lutam para não serem rebaixadas crescem de 
produção. A vitória do Sport sobre o Inter lá no Rio Grande do Sul 
foi considerada zebra. Só quem acreditava nela era o Leão da Ilha.

Um parênteses! “Zebra” foi um termo adaptado ao futebol 
pelo falecido técnico Gentil Cardoso. Vem do jogo do bicho: 1 é o 
avestruz, 25 é a vaca e não tem zebra. Portanto, quando um clube 
pequeno ganha de um grande, deu zebra.

Voltemos à Série A. Embora tenha sido disputado debaixo de 
restrições devido à pandemia, o campeonato atual tem sido 
dos mais interessantes. Numericamente, as quatro equipes que 
lideram a parte de cima da tabela têm chances de ser campeãs. 

Na parte de baixo da tabela, quatro equipes caem para a segunda 
divisão. O Botafogo já foi. Coritiba e Goiás, quase. A última vaga 
será de Vasco, Bahia, Fortaleza ou Sport.

Faltam três jogos para o Fortaleza encerrar sua participação. 
É osso, mas o jogo em casa é decisivo porque é com o Bahia, 
concorrente direto.

O Fortaleza vive um bom momento. Não foi fácil encontrar um 
técnico para substituir Rogério Ceni. Dona Zélia, torcedora tricolor 
e dona de uma casa de doces aqui da Varjota, diz que Enderson 
Moreira acertou o “ponto do doce”.

A perspectiva de o Leão cair uniu os tricolores. Teve palestra do 
Bial, poesia do Bráulio Bessa, boa vontade de jogadores, comissão 
técnica e diretores. Para felicidade do futebol cearense, o Fortaleza 
voltou a jogar bem e vencer.

SERGIOREDES@OPOVO.COM.BR
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O técnico Guto Ferreira não es-
tará à beira do gramado coman-
dando o Ceará contra o Fluminense
-RJ, no Castelão, em partida válida 
pela 36ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Ele cumprirá suspensão 
pelo acúmulo de cartões amarelos. 
Será a quarta vez na competição 
nacional que o treinador desfalca-
rá a equipe de Porangabuçu.

A intensidade nas cobranças 
à arbitragem já resultou em seis 
cartões amarelos e dois vermelhos 
para o “Gordiola” em 35 rodadas no 
Brasileirão, com média de uma ad-
vertência a cada quase 4,3 partidas 
(veja lista completa no quadro).

Diante do São Paulo, na rodada 
passado, Guto Ferreira levou car-
tão amarelo do árbitro Sávio Pe-
reira por reclamação, acumulando 
três entre a 19ª e a 35ª rodada. Nas 
três vezes que o técnico cumpriu 
suspensão anteriormente, — uma 
por causa dos cartões amarelos 
e duas por vermelhos —, ele foi 
substituído pelo auxiliar-técnico 
Alexandre Faganello.

Contra o Tricolor Paulista, 
entretanto, o próprio substituto 
imediato foi expulso após atrasar 
cobrança de lateral do adversário. 
Desta forma, o também auxiliar-
técnico da comissão de Guto, An-
dré Luís, comandará o Alvinegro 
diante do Fluminense, conforme 
o O POVO apurou. Para auxiliá-lo, 
Daniel Azambuja, profi ssional fi xo 
do clube, estará no banco.

“A gente participa demais do 
jogo, fi ca indignado com os tipos 
de interpretação dos lances. Nessa 
indignação, às vezes, acaba falando 
alto, mas não é xingando, não ofen-
di ninguém. Só disse que era falta. 
Isso incomoda o árbitro. Tem que 
se controlar mais? Tem que se con-
trolar mais, mas, às vezes, a parti-
da não permite”, se justifi cou Guto 
após o empate em 1 a 1 no Morumbi.

O novo comandante do Vovô na 
próxima rodada é ex-jogador, fez 
carreira no Internacional-RS como 
zagueiro, sendo o segundo da po-
sição com mais gols pelo clube, foi 
campeão brasileiro em 1979 pelo 
Colorado e conquistou a meda-
lha de prata na Olimpíada de Los 

Angeles, em 1984. Após pendurar 
as chuteiras, ele trabalhou como 
técnico na base da equipe gaúcha 
e ajudou a revelar jogadores como 
Rafael Sobis, Nilmar e Luiz Adria-
no. Em 2011, passou a compor a co-
missão de Guto Ferreira.

Em 2020, André Luís viralizou 
nas redes sociais por conta de 
uma brincadeira antes do Clássi-
co-Rei, na semifi nal da Copa do 
Nordeste. As câmeras da trans-
missão ofi cial fi lmavam o exato 
momento da chegada da dele-
gação do Ceará. Quando o auxi-
liar-técnico desceu do ônibus e se 
deparou com o aparelho para afe-
rição de temperatura apontado 
para si, o profi ssional gesticulou 
como se estivesse se rendendo, 
com os braços para cima.

O ex-zagueiro terá a missão de 
levar o Alvinegro à primeira vitória 
na Série A sem Gordiola no banco. 
O aproveitamento da equipe nos 
três jogos em que Guto cumpriu 
suspensão na competição, sob o 
comando de Alexandre Faganello, 
foi de 11,1%. Foram duas derrotas 
e um empate, sendo duas partidas 
fora e uma em casa.

“Eles (jogadores) estão acos-
tumados com o Luís e o Azambu-
ja, que trabalham diariamente 
com eles. Os dois têm condições 
de estarem na beirada do campo 
para buscar o melhor resultado 
para o Ceará”, analisou Guto so-
bre a dupla.

AURELIO ALVES

CALMA, GUTO, 
CALMA
| SÉRIE A | GUTO FERREIRA DESFALCARÁ O CEARÁ PELA 
QUARTA VEZ E SERÁ SUBSTITUÍDO PELO AUXILIAR ANDRÉ LUÍS

LUCAS MOTA

lucasmota@opovo.com.br

GUTO Ferreira está suspenso pela 
quarta vez na Série A

ENTRE OLHOS  E OUVIDOS .FORTALEZA só precisa de mais dois pontos pra sacramentar 

volta ao Brasileirão. Ufa! Já esteve muito pior, até o Vasco da 

Gama, com aquela bolinha de sabão, lhe atravessar o caminho. 

Destino vascaíno está traçado, juntando-se ao outro carioca, 

Botafogo, fona da Séria A. 

 SENTA, LEVANTA.COVID, que assustou o técnico Enderson Moreira, 

totalmente fora de perigo, graças a Deus, serviu para lhe dar 

algumas lições. Principal delas. Pegou o time armado pelo 

auxiliar Flores, apenas repetiu a escalação. Só não perdeu a 

mania do senta, levanta. Ora de cócoras, ora de pé.

 CLASSE & CATEGORIA.TÉCNICO Luxemburgo, que é do time dos bronqueadores, 

mas adora usar paletó, engoliu calado o cartão amarelo 

que levou. A exemplo do seu colega, Enderson, ele também 

contraiu Covid. Logo ficou bom, pegou a primeira proposta 

que lhe chegou, tentativa de salvar o Vasco. Pelo visto, 

perderá esta batalha, mas ganhou da Covid...

 DE QUEM ERA O CELULAR?.ATÉ hoje descobriu-se, afinal, de quem era aquele celular 

atirado para o gramado? O próprio árbitro entregou ao auxiliar 

que com ele ficou na mão. Finalmente achou dono, dizem, 

seria do ex (bom) goleiro Carlos Germano, hoje no Vasco como 

preparador. Odeio celular por só trazer notícia ruim. Que o ex-

craque encontre algo de bom no dele.

 O AMOR É LINDO .AUTOR do seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza, jovem 

Igor Torres, que tomou posição de Osvaldo, correu ao microfone 

da TV pra fazer aquela declaração de amor, à mãe à e namorada 

Vanessa. Sabe como é - primeiro gol num time profissional é 

como o primeiro amor. A gente nunca esquece. 

 NEM COM UMA LUPA.NÃO foi por falta de aviso que Vina entraria contra o São 

Paulo apenas pra fazer mera figura de papelão. Foi a pior figura 

em campo. Nem com uma lupa enorme se conseguiria enxergá-

lo. Escalá-lo foi um erro de avaliação. Já negociado com o 

Corinthians,  preferiu omitir-se, se me fiz entender...

 SALVADOR DA PÁTRIA.ALIÁS e a propósito. Ceará só não tomou uma goleada 

do São Paulo por conta do goleiro Richard que fez, pelo 

menos, três defesas cinematográficas. O Ceará pediu 

pra perder com aquele futebol anêmico. Seu gol foi uma 

bobeada homérica do goleiro do São Paulo, somada à 

esperteza de Léo Chu, que acreditou, ganhou, só teve 

trabalho de empurrar a bola pras redes.

 SAIU VIRGEM.ATENTARAM para o detalhe? Ceará não venceu um jogo 

sequer dos clubes paulistas que enfrentou lá. Detalhe: ou trata de 

vencer os jogos que faltam ou perderá a vez, também, na Sul-

Americana. Dá pra explicar esta queda, Guto?

 PÉSSIMO EXEMPLO.ASSUNTO puxa outro. Que péssimo exemplo o técnico Guto 

Ferreira dá aos seus comandados. Tomou seis cartões até agora, 

maioria amarelo e mais dois vermelhos. Técnico indisciplinado 

pode virar espelho para os atletas dentro de campo.

 O SUMIDO.MUITAS perguntas sem respostas. O que fazia no Fortaleza, 

desde a época de Ceni o meia Luiz Henrique, ex-Flamengo, 

nunca foi escalado como meia de criação. Ceni simplesmente o 

desconheceu por tentar fazer o time jogar num 4-2-4 fajuto, que 

nem sempre funcionava. Precisou Enderson Moreira redescobri-

lo, ao lado de Igor Torres, para arrumar a desarrumada casa 

tricolor. Mérito dele, então? Sim.

 UM PARA O OUTRO.BEIRINHA de nada de sagrar-se campeão da Fares Lopes, 

Icasa deve todo este mérito ao seu treinador Washington Luiz, 

papa títulos e, de roldão, a volta da dupla Zacarias e Kleber Lavôr 

ao comando do futebol. Eles sabem das coisas, especialmente 

Lavôr, macaco velho no futebol. Quanto a Washington Luiz, só 

dá certo em time do Interior. Saiu de lá, se perde. Decide com o 

Ferrão domingo no Domingão, cheio de buracos e mal cuidado. 

 NINGUÉM SABE, NINGUÉM VIU.  CAMPEONATO Cearense, só com a raia miúda 

começou. Todos jogos empates, inclusive o Guarany de 

Sobral, dos Torquatos e Lira. Campeonato pra disputar 

terreno com o Brasileirão é coisa de quem não tem o 

miolo certo. Razão cabe ao Sérgio Ponte. Construam mais 

10 manicômios. Um já está esgotado...

ALAN 
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EDIÇÃO: ANDRÉ BLOC |  ANDREBLOC@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

CARTÕES E 

SUSPENSÕES

>3ª rodada | Atlético-MG 

2 x 0 Ceará - 16/8/2020 

(Cartão amarelo para 

Guto Ferreira)

8ª rodada | Ceará 0 x 1 

Santos - 5/9/2020 

(Cartão vermelho para 

Guto Ferreira)

9ª rodada | Internacional 

2 x 0 Ceará - 10/9/2020 

(Alexandre Faganello 

comandou a equipe)

11ª rodada | Bragantino 

4 x 2 Ceará - 19/9/2020 

(Cartão amarelo para 

Guto Ferreira)

15ª rodada | Ceará 2 x 1 

Corinthians - 

11/10/2020 (Cartão 

amarelo para Guto 

Ferreira)

17ª rodada | Fluminense 

2 x 2 Ceará - 17/10/2020 

(Alexandre Faganello 

comandou a equipe)

19ª rodada | Botafogo 2 x 

2 Ceará - 31/10/2020 

(Cartão amarelo para 

Guto Ferreira

25ª rodada | Ceará 1 x 2 

Atlético-GO - 12/12/2020 

(Cartão amarelo para 

Guto Ferreira) 

29ª rodada | Flamengo 0 

x 2 Ceará - 10/1/2021 

(Cartão vermelho para 

Guto Ferreira)

30ª rodada | Ceará 1 x 2 

Bragantino - 17/1/2021 

(Alexandre Faganello 

comandou a equipe)

35ª rodada | São Paulo 1 

x 1 Ceará - 10/2/2021 

(Cartão amarelo para 

Guto Ferreira)

GUTO FERREIRA

7 9 25 20 27 23 31

DIA DE SORTE Nº 418

MÊS DA SORTE: OUTUBRO

QUINA Nº 5490

3 18 27 31 43
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TIMEMANIA Nº 1600

TIME DO CORAÇÃO: TREZE/PB
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