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Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

28⁰C
Nebulosidade 
variável

ARQUIVO O POVO

I LOVE SOBRAL

Ao participar de live fechada para grandes empresários, na 
última semana, Jorge Lemann, o homem mais rico do Brasil 
(R$ 100 bi), avisou: O Brasil só será salvo com educação. E 
apregoou que o país “precisa se tornar “uma grande Sobral”. 

Nova
atual

Crescente
19/2

Cheia
27/2

Minguante
5/2
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FÁBRICA da Troller, em Horizonte, 
é de propriedade da Ford 

| DIREITO TRABALHISTA |

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) emitiu comunicado ofi cial 
como forma de esclarecer alguns 
pontos de obrigatoriedade legal 
com relação ao encerramento 
das atividades da Ford no Brasil, 
anunciado no dia 11 de janeiro. 
Assim, a empresa permanece 
impedida de realizar demissões 
em massa até o fi m dos acor-
dos coletivos, além de não poder 
suspender o pagamento de salá-
rios e/ou licenças remuneradas 
dos trabalhadores enquanto du-
rarem as negociações.
Ação foi feita na noite do último 
domingo, 14, por meio do Grupo 
Especial de Atuação Finalísti-
ca (GEAF) como uma resposta 
diante da repercussão da deci-
são liminar do Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) da Bahia 

na sexta-feira, 12. Proferida pelo 
desembargador do Trabalho, 
Edilton Meireles de Oliveira San-
tos, a liminar autorizou a Ford a 
desligar funcionários em casos 
excepcionais onde seja confi gu-
rada demissão por justa causa.
Nos demais contextos, a Ford se-
gue proibida de realizar cortes 
em seu quadro de funcionários. 
Além disso, de acordo com o 
MPT, a multinacional deve abs-
ter-se de apresentar propostas 
ou oferecer acordos individuais 
para desligamento da empresa 
enquanto durarem as negocia-
ções coletivas. O Ministério Pú-
blico do Trabalho pontua ainda 
que tal prática, caso identifi cada, 
será vista como assédio moral 
negocial. (Alan Magno, especial 
para O POVO)

MPT reforça que Ford 
não poderá fazer 
demissões em massa

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

Alguém precisa dar um freio nos motoqueiros que operam com delivery. Muitos circulam 
na contramão, não respeitam ciclovias e ainda são abusados com quem os repreende. 
/// Um minidocumentário sobre a trajetória da bordadeira Lúcia Ferreira, de Itapajé, 

pode ser conferido no Youtube da Escola Porto Iracema das Artes. “Linhas do Tempo”, 
idealizado por Wilma Farias, busca criar memória e registro sobre bordados. 
/// Só lembrando: “Neste Carnaval, temos algum bobo da corte?”

PARALISAÇÃO 
no fornecimento 
da vacina contra 
a Covid-19, que 

atinge os Estados. 
O MS precisa agir e 
ganhar o tempo que 
perdeu seguindo o 
tal negacionismo.

POLÍCIA MILITAR, 
Agefi s e Vigilância 

Sanitária que 
estão fi scalizando 
pontos comerciais 

nestes tempos 
de pandemia. 

A operação 
está inibindo os 

teimosos.

TASSO, CAMILO E A LUTA PELA VACINA

D
urante audiência pública no Senado Federal, o 
senador Tasso Jereissati (PSDB) fez um alerta 
sobre a gravidade da situação no Estado no que 
diz respeito à vacinação da população. Diante do 
ministro Eduardo Pazuello, quinta última, o tu-
cano disse que o Ceará estava “na perspectiva de 

que a vacinação pare”. Com tom enfático, o senador detalhou as 

contradições do Governo Federal no enfrentamento da pande-
mia, mas cobrou um plano claro de imunização da população, 
em especial dos cearense. Dias depois desse alerta, foi a vez do 
governador Camilo Santana tratar o assunto com Pazuello, que 
sinalizou com o envio de novo lote de vacinas para o Estado. É 
fácil perceber que Tasso e Camilo destacam-se no protagonismo 
da defesa da vacina para os cearenses.

BANDEJÃO
Enquanto a pandemia não ali-
via para seus lados, muitos 
bu ets de Fortaleza estão es-
capando com a oferta de refei-
ções para os supermercados. 
Ou seja, a cozinha não fi ca de-
sativada, o que evita mais de-
semprego na área.

PASSIVOS
Continua no freezer ofi cial 
o processo de venda do Au-
tódromo Virgílio Távora, no 
Eusébio, e do Parque de Expo-
sições da Secretaria do Desen-
volvimento Agrário, no bairro 
São Gerardo. Na primeira ten-
tativa de venda, ano passado, 
não apareceu interessado.

RECADO
O caso de ônibus incendiado 
no último domingo, no bair-
ro Maraponga, ocorreu três 
dias depois que o governador 
Camilo Santana fi rmou com 
o ministro da Justiça, André 
Mendonça, acordo de coope-
ração contra o crime organi-
zado no Estado.

TRANCARUA
Mais de 180 veículos foram 
barrados só na barreira sani-
tária contra a Covid-19 mon-
tada pelo Governo do Estado, 
antes da ponte sobre o rio Cea-
rá. Tudo para evitar a circula-
ção de pessoas nas praias do 
Litoral Oeste. No Litoral Leste, 
também há barreira sanitária.

EITA!!
Cerca de 1.300 terceirizados 
estão de aviso prévio nas em-
presas prestadoras de serviço 
para a Prefeitura de Fortaleza. 
A informação é do sindicato 
dos Empregados em Empre-
sas de Asseio e Conservação do 
Estado. Começa com chuvas e 
trovoadas a atual gestão.

NOVELA
Vai completar 90 dias, na pró-
xima sexta-feira, a homolo-
gação da Convenção Coletiva 
do pessoal do IDT. Só que, até 
agora, o governo estadual não 
sinalizou cumprimento das 
medidas, no que a categoria 
ameaça entrar com ação jun-
to ao MPT.

DOIS MAIS DOIS
A Secretaria estadual da Edu-
cação lançou o Mestrado Pro-
fi ssional de Matemática em 
Rede Nacional (Profmat). Vai 
ofertar, neste semestre, 192 
vagas para professores da 
rede pública estadual de en-
sino, em parceria com a UFC, 
UFCA, Uece e Unilab.

80
por cento é a taxa de ocupação 
em pousadas e hotéis de Jeri-
coacoara. A Prefeitura garante 
estar fi scalizando o cumpri-
mento dos protocolos sanitá-
rios. Tomara.

REBANHO
O calendário chinês começou 
ontem e será o Ano do Boi. 
Há cearense, que adora pia-
da, dizendo por aí que isso é 
mais uma provocação da Chi-
na comunista aos adeptos de 
Bolsonaro. Mas calma, gente, 
o animal simboliza superação, 
trabalho e realizações.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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Em busca dE vida Em maRTE

depois de sete meses de viagem, o 
rover Perseverance da Nasa tentará 
pousar em Marte na quinta-feira, 
18, em uma manobra perigosa que 
marcará o início de uma busca de 
vários anos para encontrar vestígios 
de vida antiga. a missão Mars 2020, 
que foi lançada da Flórida no final 
de julho, carrega o maior e mais 
avançado veículo já enviado ao planeta 
vermelho, o Perseverance. Construído 
no lendário laboratório de Propulsão 
a Jato (JPl) da NaSa, ele pesa uma 
tonelada, está equipado com um braço 
robótico com mais de dois metros 
de comprimento, 19 câmeras e, pela 
primeira vez, dois microfones. (AFp)

pErSEvErANcE 
SE AproXImA 
DE DESTINo

HaNdout / NaSa / aFP

Lewandowski dá aval à PF para 
apurar atuação de Pazuello

MarCelo CaMargo/agêNCia BraSil

pAZUELLo é investigado 
por colapso em Manaus

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), autorizou ontem, 
15, novas diligências no inqué-
rito que mira a atuação do mi-
nistro da Saúde, general Eduar-
do Pazuello, no colapso da rede 
pública de Saúde em Manaus. 
Entre as medidas estão a ob-
tenção de informações sobre 
gastos com cloroquina e hidro-
xicloroquina e oitivas com ser-
vidores do Ministério da Saúde 
(MS), do governo do Estado e da 
prefeitura de Manaus que par-
ticiparam de reuniões sobre a 
crise na capital do Amazonas.

O ministro também deu aval 
para a requisição de e-mails 
institucionais trocados pelo 
MS com os governos estadual 
e municipal sobre o combate à 
pandemia, e também validou a 
requisição de informações so-
bre o transporte de oxigênio.

Lewandowski validou a 
identificação e posterior oitiva 
de desenvolvedores do aplica-
tivo TrateCov, disponibilizado 
pelo MS a médicos de Manaus. 
A plataforma recomendava o 
uso de cloroquina e ivermecti-
na para tratamento de sinto-
mas de náusea, diarreia e até 
ressaca. A prescrição era feita 

sem qualquer controle sobre as 
informações dos pacientes, o 
que permitia a prescrição das 
medicações para bebês e re-
cém-nascidos.

As diligências foram solici-
tadas pela Procuradoria-Ge-
ral da República. Segundo Le-
wandowski, a PGR busca obter 
“melhor compreensão da dinâ-
mica segundo a qual transcor-
reram aos fatos, especialmente 
no tocante às comunicações 
entre os distintos órgãos da 
Administração Pública e as me-
didas adotadas”.

O ministro afirma que, sobre 
a distribuição de medicamen-
tos e demais ações prioritárias 
do MS, “é preciso obter dados 
sobre gastos com a aquisição e 
distribuição dos medicamentos 
cloroquina e hidroxicloroqui-
na.” “Aduz que se faz necessá-
rio reunir elementos acerca do 
aplicativo ‘TrateCov', disponi-
bilizado pela supracitada Pasta 
para auxiliar médicos no diag-
nóstico da doença causada pelo 
novo coronavírus”. O inquéri-
to que investiga a atuação de 
Pazuello no colapso do sistema 
de saúde de Manaus foi aberto 
em 25 de janeiro e tem 60 dias 
para ser concluído. (AE)

| Cloroquina |  Inquérito foi aberto em 25 de janeiro e tem 60 dias para ser concluído

ediÇÃo: DomITILA ANDrADE  |  doMitila.aNdrade@oPovo.CoM.Br  |  85 3255 6101

autoridades da proteção civil da guatemala informaram, ontem, 15, 
que a atividade eruptiva nos vulcões Pacaya e Fuego diminuíram, 
ambos próximos à capital do país, depois de terem expelido lava e 
cinzas para vários povoados. relatório do instituto de vulcanologia 
indica que o vulcão Fuego registrou atividade na cratera, mas agora 
tem explosões fracas e moderadas. (aFP)

DImINUI ATIvIDADE DE DoIS vULcõES

GuaTEmala

JoHaN ordoNez / aFP

a nigeriana Ngozi okonjo-iweala se tornou, ontem, 15, a 
primeira mulher e a primeira africana a chefiar a 
organização Mundial do Comércio (oMC). aos 66 anos, 
Ngozi entra para o restrito círculo de mulheres em altos 
cargos institucionais no mundo. É “um momento 
histórico”, resumiu a oMC. (AFp)

prImEIrA mULhEr DIrETorA

Omc

eriC Baradat / aFP

o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, 15, que a anvisa receberá 
em breve um pedido de análise para uso emergencial de um spray 
nasal israelense no combate à Covid-19. o presidente já havia 
citado possibilidade de importar a droga após conversa com o 
primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O medicamento 
foi testado em 30 pacientes com casos moderados da doença. (AE)

boLSoNAro qUEr SprAy DE ISrAEL

usO EmERGEncial

leo Correa / Pool / aFP

em CauCaia

Contra Covid-19

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) 
expediu uma recomendação ontem, 15, ao 
prefeito do Município de Caucaia, Vitor Valim 
(Pros). A orientação é que o gestor se abstenha 
de praticar qualquer ato de flexibilização das 
normas de isolamento social impostas pelo Es-
tado do Ceará. Segundo o documento, no prazo 
de 24 horas, o prefeito deve informar as medi-
das providências adotadas para garantir o ime-
diato e integral cumprimento dos referidos de-
cretos estaduais. Ele também deve apresentar 
relatório detalhado de todas as providências 
efetivamente adotadas e as medidas aplicadas 
pelo município em caso de descumprimento 
dos decretos. A reportagem entrou em conta-
to com a Prefeitura de Caucaia, mas não obteve 
respostas sobre o caso até o fechamento da ma-
téria. No último domingo 14, a barreira sanitá-
ria implementada entre as cidades de Fortaleza 
e Caucaia, na Região Metropolitana, teve con-
gestionamentos de veículos. (Filipe Pereira)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou 
ontem, 15, o uso emergencial da vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Astra-
Zeneca em parceria com a Universidade de Ox-
ford. O anúncio foi feito poucos dias depois que 
seus assessores concluíram que o imunizante era 
recomendável para idosos e contra as varian-
tes do novo coronavírus, como a sul-africana, a 
britânica ou a brasileira. A vacina é a principal 
aposta do governo federal para a imunização da 
população brasileira. Por meio da Covax Facility, 
aliança da OMS para a distribuição igualitária de 
vacinas contra a Covid-19 entre os países, o Brasil 
deve receber 1,6 milhão de doses da vacina no pri-
meiro trimestre deste ano, número que corres-
ponde a 15% da quantia prevista no primeiro lote. 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem parceria 
com a farmacêutica e com a universidade para 
desenvolvimento do imunizante no Brasil. (AE)

MPCE recomenda que 
Valim não flexibilize 
normas de isolamento

OMS aprova uso 
emergencial da vacina de 
Astrazenca/Oxford

é crescimento estimado do PiB caso se 
eleve a tributação sobre os mais ricos para 
transferir renda aos mais pobres, aponta 
estudo do Centro de Pesquisa em 
Macroeconomia das desigualdades da 
universidade de São Paulo (Made-uSP) 

milhões de votos serão recontados no equador 
para definir se Guillermo Lasso ou se Yaku 
Pérez irá concorrer ao segundo turno das 
eleições presidenciais, contra andrés arauz  

6

2,4%
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| CONTENÇÃO DA PANDEMIA | 1.438 estabelecimentos foram fi scalizados no Ceará 
durante o fi m de semana  de Carnaval. Força-tarefa vai até a Quarta-feira de Cinzas 

Neste Carnaval atípico e sob 
o estandarte da cautela, diante 
do agravamento da pandemia 
no Ceará, quem colocou os blo-
cos nas ruas foram as equipes 
de fi scalização dos poderes pú-
blicos municipais e estaduais. 
De sexta-feira, 12, a domingo, 
14, foram visitados 1.438 es-
tabelecimentos no Ceará. Só a 
pasta estadual esteve em 1.387 
locais e foi responsável pela in-
terdição de dois estabelecimen-
tos, além da autuação de 12 e o 
fechamento de 439. 

Na Capital, a Agência de Fis-
calização de Fortaleza (Agefi s) 
fez 51 visitas que resultaram em 
13 autuações, 13 notifi cações, 19 
interdições de estabelecimen-
tos e cinco apreensões de pare-
dões de som. 

Os números parciais da ope-
ração, que contou com equipes 
da Secretaria da Saúde do Cea-
rá (Sesa), por meio da Vigilân-
cia Sanitária e da Polícia Mili-
tar do Ceará (PMCE), por parte 
do Estado; da Agência de Fis-
calização de Fortaleza (Age-
fi s) e Guarda Municipal, pelo 
Município, foram divulgados 
ontem. O objetivo da opera-
ção é verifi car o cumprimento 
do decreto estadual que esta-
belece medidas para conter a 

EDIÇÃO: ÉRICO FIRMO  |  ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

 PRAIA EM Paracuru com pouco movimento no 
Carnaval que a pandemia não deixou acontecer
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durante o fi m de semana  de Carnaval. Força-tarefa vai até a Quarta-feira de Cinzas 

4 REPORTAGEM  sem Carnaval

Nesse momento 

precisamos 

colocar em 

prática ações 

de restrição e de 

isolamento. Nos 

preocupamos com 

o emprego, mas 

a prioridade é a 

vida das pessoas

Camilo Santana
Governador

FLÁVIA OLIVEIRA
flavia.oliveira@opovo.com.br

Os municípios com tradição 
turística foram responsáveis 
pela instalação de barreiras 
sanitárias e implementação de 
medidas mais restritivas nesse 
período, de acordo com a situa-
ção de cada um. O Governo do 
Estado reforçou o policiamento 
nas ruas e encerrou festas clan-
destinas que ainda assim foram 
realizadas no Interior.

“A população mais jovem, 
que é vista frequentando fes-
tas clandestinas, eventos que 

disseminação da Covid-19 no 
Estado durante o período mo-
mino e deve se estender até a 
Quarta-feira de Cinzas.

Em Fortaleza, locais com 
aglomerações registradas an-
teriormente, como o Largo da 
Mocinha, Gentilândia e a Praia 
dos Crush tiveram a instalação 
de grades de isolamento e fi sca-
lização, o que evitou a formação 
de multidões. Poucas pessoas 
também passaram pelas barra-
cas de praia, às quais, segundo 
a titular da Agefi s, Laura Jucá, 
têm obedecido ao horário de 
funcionamento até as 15 horas.

“É muito importante a ajuda 
de todos nesse momento. A po-
pulação pode fazer suas denún-
cias por meio do telefone 156 
e do site da Agefi s, se verifi car 
festas, aglomerações, estabele-
cimentos comerciais que estão 
abertos depois do horário de 
encerramento, que não estão 
com uso de máscara e álcool em 
gel”, indicou. 

O governador Camilo Santana 
reforçou a necessidade de apli-
car as medidas de fi scalização no 
Ceará. “Nesse momento precisa-
mos colocar em prática ações de 
restrição e de isolamento social, 
por isso fi zemos decretos – o 
atual e o de Carnaval, válido de 
12 a 17 de fevereiro – para evitar 
as aglomerações e minimizar o 
efeito na economia do Estado. 
Nos preocupamos com o empre-
go, mas a prioridade é a vida das 
pessoas”, destacou.

FISCALIZAÇÕES

SEXTA-FEIRA,12, A DOMINGO, 14

Fiscalizados: 1.387 por Vigilância 
Sanitária e Polícia Militar

51 por Agefi s

Interditados pela Vigilância 
Sanitária: 2

Fechados temporariamente: 439

Autuados: 12

Interditados pela Agefi s: 19

Autuados pela Agefi s: 13

Notifi cados pela Agefi s: 13

Paredões de som apreendidos: 5

se caracterizam como super 
disseminadores de Covid-19, 
pois são ambientes em que as 
pessoas estão sem usar más-
cara, em sua grande maioria, 
e de uma forma aglomerada, é 
a mesma faixa etária de per-
fi s mais jovens que, no último 
mês, registrou um aumento 
de casos da doença. Mesmo 
assintomática, uma pessoa 
dentro de um ambiente como 
esse, pode transmitir a doen-
ça, então o ideal é não partici-
par de nenhum tipo de evento 
como esse”, alertou Jane Cris 
Cunha, técnica da Vigilância 
Sanitária do Estado.

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) também 
divulgou ontem o balanço par-
cial das infrações lavradas até 
o domingo de Carnaval. Foram 
abordados 1.577 veículos, com 
415 infrações registradas. Fo-
ram fl agrados 17 veículos em 
faixas de areia e em orla ma-
rítima, 71 motociclistas condu-
zindo sem o uso do capacete, e 
27 condutores não habilitados. 
Os trabalhos contaram com o 
apoio da Batalhão de Polícia de 
Trânsito Urbano e Rodoviário 
Estadual (BPRE) e devem seguir 
em diversos pontos da Capital, 
Região Metropolitana e Interior.

As operações estão sendo 
feitas em 16 pontos de saídas de 
Fortaleza, 60 no Interior e mais 
106 em praias da Região Metro-
politana, Litoral Leste e Litoral 
Oeste do Ceará. 

no respeito ao 
decreto de Carnaval



Desde que Paracuru, muni-
cípio do Litoral Oeste cearen-
se, tornou-se um dos grandes 
destinos do período de Carnaval 
no Ceará — pelo menos desde 
as décadas de 1970 ou 1980 —, 
este tem sido o pior feriadão. 
Para além das barreiras sanitá-
rias, os comerciantes locais re-
clamam que os horários previs-
tos no decreto acabaram com 
todas as expectativas positivas 
no Município. Em meio à pan-
demia de Covid-19, trabalha-
dores locais que dependem do 
turismo somam os prejuízos.

O POVO foi aos espaços que 
tradicionalmente neste perío-
do estariam lotados de foliões. 
A movimentação foi esvaziada. 
Em 2021 tudo está diferente. Na 
avaliação dos moradores, a ci-
dade segue em ritmo de dia de 
semana normal. Com entrada e 
saída de veículos sendo contro-
lada pela Prefeitura logo no início 
do acesso ao Município, apenas 
turistas com reservas em hotéis 
e pousadas da região tiveram 
acesso, além de pessoas que pu-
dessem comprovar residência.

Um desses casos foi do auxi-
liar de logística, Abel Bezerra, 
24 anos, que trabalha em Forta-
leza, mas cujos pais moram no 
Município. Sozinho na faixa de 
areia, estava acompanhado de 
um amigo que surfava. Foi um 
dos poucos que aproveitavam 
a praia na tarde de ontem. Ele 
destaca que o momento é com-
pletamente atípico.

“Esperamos sempre o me-
lhor Carnaval. Desde que en-
tendo por gente, o feriado é 
bem movimentado, sempre 
vem muita gente de fora. Che-
guei no sábado, 13, e a cidade 
está muito parada. Não conse-
guimos ver movimento turísti-
co ou nada do tipo”, afi rma.

Ele ainda acrescenta que 
esse momento é complicado 
para a economia da cidade, que 
era muito benefi ciada pelo pe-
ríodo carnavalesco, mas enfati-
za que o momento de pandemia 
requer cuidados extraordiná-
rios. “É uma coisa frustrante, 
mas é o certo para o momento”.

No ano passado, o Carnaval 
de Paracuru teve programa-
ção ofi cial cancelada devido ao 

motim da Polícia Militar no Es-
tado. Mas, ainda assim, foi ani-
mado por caixas de som e blo-
cos independentes e os foliões 
lotaram a praça da cidade para 
brincar. Neste ano foi mesmo 
bem diferente.

O garçom Harisson Sou-
sa, 26, destaca que o período 
é complicado para ele e os co-
legas de trabalho, pois, sem as 
gorjetas e comissões, perde 
renda. No restaurante onde 
trabalha, a movimentação du-
rante todo o fi m de semana foi 
fraca. Na segunda-feira não foi 
diferente, o que frustrou todas 
as expectativas.

Ele conta que, até o decreto 
governamental, que restringiu 
os horários de funcionamento 

de atividades não essenciais 
para o período até a Quarta-
Feira de Cinzas, a Prefeitura 
de Paracuru estudava permi-
tir que os estabelecimentos de 
alimentação fora do lar funcio-
nassem até as 22 horas. O plano 
foi revisto e, segundo Harisson, 
fez com que alguns turistas que 
tinham reservas marcadas de-
sistissem da viagem.

“Na sexta-feira, 12, de última 
hora o prefeito aderiu ao decreto 
do Estado e muitos clientes que 
souberam da notícia resolveram 
fi car em suas cidades. Arrasou o 
feriado, estamos com uma mo-
vimentação de segunda-feira 
normal. Olhe lá se não for me-
nos”, pontua. (Colaborou Mirla 

Nobre / Especial para O POVO)

| SAUDADE DA FOLIA | O POVO visitou espaços que tradicionalmente neste período estariam lotados de 

foliões. Em meio à pandemia, trabalhadores locais que dependem do turismo somam os prejuízos

O mais triste período de 
Carnaval em Paracuru
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PRAIA VAZIA em Paracuru no 
Carnaval que não aconteceu

TRÁFEGO INTENSO na Mister 
Hull, na entrada de Fortaleza

“É uma coisa 
frustrante, mas 
é o certo para o 
momento”

Abel Bezerra, 24 anos
Auxiliar de logística

Entrada de Fortaleza tem fl uxo 
intenso de carros

Pandemia.Barreira sanitária

A entrada de Fortaleza, 
nesta segunda-feira de um 
Carnaval que não aconteceu, 
teve movimentação intensa 
de carros na barreira sani-
tária localizada na BR-222, 
na avenida Mister Hull. Filas 
de veículos eram registradas 
na tarde de ontem, deixan-
do o trânsito bastante lento. 
Devido ao decreto especial 
de Carnaval, as entradas e 
saídas de algumas cidades 
cearenses estarão sendo mo-
nitoradas até amanhã, Quar-
ta-Feira de Cinzas.

No sentido Fortaleza-Inte-
rior, o trânsito era tranqui-
lo. A via dá acesso às praias 
do Litoral Oeste do Ceará. As 
ações de fi scalização dos veí-
culos pela Polícia Militar do 
Ceará e Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-CE) 
seguem em andamento nesta 
terça. Segundo o comandan-
te da barreira sanitária na 
avenida Mister Hull, tenente 
Wellington, oito carros foram 
proibidos de seguir viagem no 
início da tarde de ontem. Al-
guns motoristas tentaram fu-
rar a barreira sanitária para 
evitar a fi scalização.

Em nota enviada ao O POVO, 
a Polícia Militar do Ceará (PMCE) 
informa que está atenta às si-
tuações adversas que busquem 
desrespeitar fi scalizações em 
relação ao Decreto Estadual nº 
33.928, até o próximo dia 17 de 
fevereiro. “A PMCE ressalta que 
ao identifi car aqueles que não 
estiverem nas condições esta-
belecidas para adentrar deter-
minados municípios, estes são 
orientados a retornar. No mo-
mento da fi scalização são veri-
fi cadas as demais medidas de 
combate à propagação da Co-
vid-19, como uso de máscaras”, 
disse em nota.

O Governo do Ceará sus-
pendeu o transporte intermu-
nicipal de passageiros, indi-
vidual ou coletivo. Com isso, 
oito barreiras sanitárias fo-
ram instaladas em Fortaleza e 
na Região Metropolitana a fi m 
de coibir o deslocamento não 
essencial da população. Para 
o deslocamento, é necessário 
portar documento ou declara-
ção demonstrando o motivo do 
deslocamento entre cidades. 
(Mirla Nobre, especial para 

O POVO, com informações do 

repórter Samuel Pimentel)

SAMUEL PIMENTEL

samuelpimentel@opovo.com.br
ENVIADO A PARACURU



O vazio que você deixou
| FOTORREPORTAGEM | O repórter foto gráfico Julio Caesar revisita espaços tradicionais da folia

FOTOS JULIO CAESAR

JÚLIO CAES

JÚLIO CAESAR

LEÕES

A Praça dos 
Leões, fotos 1 
e 2, recebeu 
os restos 
mortais 
do general 
Tibúrcio, sede 
do governo, a 
Assembleia, 
hoje a 
Academia 
Cearense 
de Letras e, 
também, é 
palco do bloco 
As Gata Pira
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6 REPORTAGEM 2021 sem Carnaval

Tristes imagens de 
praças e espaços 
públicos, que 
normalmente estariam 
cheios nesta época, 
esvaziados por causa da 
Covid-19. Os registros 
mostram o contraste 
entre a tradicional 
lotação e o vazio agora

Praia de Iracema, 
no Aterrinho ou no 
Aterro, foto 5, recebe 
os grandes shows. 
É também por onde 
desfilam as baterias de 
samba, uma das caras 
da festa na Capital

O POVO MAIS
mAIS.OPOvO.COm.bR

Num passeio visual, personagens 
da folia falam do ano sem Carnaval. 
Assista em bit.ly/vazio-carnaval



O vazio que você deixou
Carnaval é, como nenhu-

ma outra, uma festa defi nida 
pelos espaços. Pode-se come-

morar aniversário em casa, 
na churrascaria ou na piscina. 
O Réveillon pode ser na serra 
ou na praia e isso não muda 
fundamentalmente a nature-

za do evento. Já o Carnaval de 
rua não é o Carnaval de salão. 
O camarote e o chão da praça 
são essencialmente diferentes. 
As ladeiras de Olinda ou a Mar-
quês de Sapucaí ou o circuito 
Barra-Ondina não são apenas 
lugares onde a folia transcor-
re, são parte determinante da 
celebração que acolhem. Se um 
bloco com a mesma música e as 
mesmas pessoas sai em outro 
canto, será uma festa diferente. 
O lugar é defi nidor do Carnaval.

E é defi nido por ele, também. 
Quem já caiu na farra no Merca-
do dos Pinhões, na Praça do Fer-
reira, na Gentilândia, na Domin-
gos Olímpio ou no Aterrinho da 
Praia de Iracema não olha para 
esses locais da mesma forma no 

resto do ano. Quando se passa 

por ali, mexe-se com memórias 
e sensações além do tempo.

Há hoje, a mais esquálida 
terça-feira gorda, um vazio nos 
espaços carnavalescos de For-
taleza. No Largo da Dona Mo-
cinha, na Rua dos Tabajaras, na 
Praça dos Leões, o silêncio ecoa 
no ano em que o vírus silenciou 
os tambores e em que não ha-
verá Carnaval.

O repórter fotográfi co Julio 
Caesar visitou alguns dos locais 
mais representativos do Carna-
val de Fortaleza. Em primeiro 
plano, fotos dos dias de festa de 
tempos recentes. Ao fundo, o 

vazio dos espaços sem festa.
A narrativa em imagens pas-

seia pela Praça General Tibúrcio, 
a dos Leões, antigo reduto do po-
der no Estado. Pelo Mercado dos 
Pinhões, que foi marco do cresci-
mento do Pré-Carnaval e se tor-

nou polo carnavalesco e, inclusi-
ve, laboratório para algumas das 
inovações da festa em Fortaleza.

Também o Aterro da Praia 
de Iracema, espaço das cele-
brações de massa, das maiores 
aglomerações na Capital — 
tudo que não pode ocorrer nes-
tes tempos. E a Praça da Genti-
lândia, no Benfi ca, um dos polos 
mais queridos e tradicionais.

Julio Caesar enfatiza o con-
traste entre o silêncio e o va-
zio de agora e a vibração, o 
barulho e a multidão de car-
navais recentes.

ericofirmo@opovo.com.br

JÚLIO CAESAR

JÚLIO CAESAR

FORTALEZA, CE, BRASIL, 
12-02-2021: Sobreposição 

de foto realiizada em 
carnaval passado no pólo 

dos Pinhões (Mercado 
dos Pinhões) e o mesmo 
local hoje. Fortaleza não 

vai ter carnaval este ano.  
(Foto:Júlio Caesar / O Povo)

BENFICA

A Gentilândia, 
no Benficam 
a foto 6, foi 
espaço onde 
o Sanatório 
Geral fez a 
transição 
do Pré para 
o Carnaval, 
em 2009. É 
também palco 
do Luxo da 
Aldeia.



MERCADO

Mercado dos 
Pinhões, nas 
fotos 3, 4 e 7, 
viu crescer o 
Pré-Carnaval 
e tornou-se 
importante 
polo 
carnavalesco 
na Cidade, 
onde surgiram 
tendências 
com, em 2017, 
o bloco Glitter
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O governador Camilo San-
tana (PT) reuniu ontem, re-
motamente, seu secretariado 
para listar os objetivos priori-
tários da sua gestão em 2021. 
Entre as metas discutidas com 
os titulares das pastas esteve 
a superação da pandemia com 
a vacinação, o retorno seguro 
às aulas presenciais, o acolhi-
mento social das famílias mais 
vulneráveis, a redução dos ín-
dices de violência e o fortaleci-
mento da economia, com mais 
investimentos e a geração de 
novos empregos.

Na abertura do encontro, 
Camilo reforçou aos gestores a 
necessidade “de muita reflexão, 
união e superação” durante o 
momento de pandemia. “Cuidar 
das pessoas mais vulneráveis 
estará sempre entre as nossas 
principais missões”, destacou o 
governador.

As discussões iniciaram após 
a apresentação dos Resultados 
Fiscais do Ceará no Exercício 
2020, documento com os prin-
cipais índices do Estado em re-
ceitas, despesas e investimen-
tos no ano passado. 

“O encontro deu direciona-
mento dos nossos trabalhos. A 
situação do Ceará segue boa, 
mas sempre temos muita pru-
dência por conta de um ano de 
muitos desafios, uma instabili-
dade econômica ainda grande, 
e o que nos faz continuar ado-
tando medidas de eficientiza-
ção da nossa despesa e dina-
mismo da arrecadação é para 
que a gente consiga encerrar 
2021 com excelentes índices”, 
disse a secretária da Fazen-
da, Fernanda Pacobahyba.

Sobre o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Ceará, o titular 
da Secretaria do Planejamen-
to e Gestão, Mauro Filho, afir-
mou que houve crescimento 
acima do País. Para manter os 

parâmetros, ele avaliou a im-
portância da continuidade do 
auxílio emergencial para as fa-
mílias mais carentes. 

Durante as considerações 
sobre a pandemia, o secretário 
da Saúde, Dr. Cabeto, falou so-
bre os esforços para a amplia-
ção da rede de saúde, visando 
atender a população, diante do 
aumento do número de casos.

Até o fim do mês, a rede es-
tadual contará com 703 leitos 
de UTI exclusivos para trata-
mento de pacientes com coro-
navírus. O governador pontuou 
que tem conversado com o Mi-
nistério da Saúde para o cre-
denciamento de novos leitos de 
enfermaria e terapia intensiva 
para Covid. 

“Temos ampliado nossa rede 
pública para que os cearenses 
tenham um atendimento dig-
no”, disse Camilo, reforçando 
que o Ministério informou que 
um novo lote da vacina Corona-
Vac deve ser enviado na próxi-
ma semana ao Estado. “É muito 
importante acelerarmos esse 
processo de vacinação, que é a 
única forma de superarmos a 
pandemia”, afirmou.

Outra questão a ser tratada 
pelo secretário da Casa Civil, 
Chagas Vieira, foi a segurança 
pública. Ele reforçou o com-
promisso de manter investi-
mentos em equipamentos e 
pessoal para a redução dos 
índices de violência. De acor-
do com dados divulgados pela 
Secretaria de Segurança Pú-
blica e Defesa Social (SSPDS), 
o Ceará registrou 306 mortes 
violentas em janeiro. 

“As questões da segunda 
onda da pandemia, da reto-
mada das aulas e do apoio às 
famílias mais atingidas no 
momento de crise foram as 
áreas mais destacadas nessa 
primeira reunião geral”, ex-
plicou Chagas. Segundo ele, o 
detalhamento das atividades 
específico de cada secretaria 
será abordado ao longo dos 
próximos dias em reunião in-
dividuais de cada pasta.

| 2021 | Além de abordar estratégias para a vacinação contra a Covid-19, o encontro tratou 

de formas para redução dos índices de violência e fortalecimento da economia

Camilo reúne secretários e define 
estratégias prioritárias

reprodução/twitter

GovErNADor tratou com secretários estratégias para a gestão

Estados e Congresso  
cobram mais vacinas

Pazuello. Fórum de governadores

Com as doses de vacina 
contra a Covid-19 se esgo-
tando, governadores e con-
gressistas preparam uma 
ofensiva sobre o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
para acelerar a chegada de 
imunizantes. A pressão au-
mentou após Pazuello pro-
meter que todo o País será 
imunizado ainda neste ano, 
mesmo com o governo fede-
ral patinando para ampliar a 
oferta de vacinas.

O Fórum dos Governado-
res vai se reunir com Pazuel-
lo nesta quarta-feira, 17. Os 
chefes dos Estados e do Dis-
trito Federal vão cobrar, no-
vamente, um cronograma 
para a entrega das doses.

“Nos aproximamos de 30 
dias do início da vacinação 
com perspectiva de alcançar 
apenas 3% da população bra-
sileira vacinada. Neste ritmo, 
não vai se concretizar o pla-
no do governo de vacinar, até 
junho, metade da população”, 
disse o governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), que 
coordena os trabalhos do Fó-
rum sobre vacina. 

O Ministério da Saúde afir-
ma que 11,1 milhões de doses 
já foram entregues, volume 
suficiente para vacinar cerca 
de 6,5 milhões de pessoas.

O deputado federal e líder 
do Cidadania, Alex Manen-
te (SP), apresentou reque-
rimento para que Pazuello 

FilipE pErEirA
filipepereira@opovo.com.br

edição: João mArcElo SENA | joaomarCelosena@opovo.Com.Br | 

Atendendo ao chamado da 
Frente Sindical das Entidades 
Representativas dos Servidores 
e Empregados Públicos Munici-
pais de Fortaleza (Fersep-For), 
servidores públicos de Forta-
leza compareceram a uma as-
sembleia geral na manhã desta 
segunda-feira, 15, em frente à 
sede da Prefeitura, para delibe-
rar a respeito do estado de gre-
ve do segmento.

De acordo com entidades, a 
medida vem em resposta à vo-
tação na Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMFor), em 1° turno, 
de dispositivos que alteraram 

a Lei Orgânica da Cidade para 
abrir caminho para a reforma 
da Previdência no município.

Servidores informaram que 
as categorias poderão iniciar 
paralisações ainda nesta sema-
na. O estado de greve ainda não 
é a greve em si, mas uma situa-
ção aprovada por trabalhadores 
que sinaliza a iminência da de-
flagração de uma greve.

A coordenação da Frente Sin-
dical destaca que as propostas 
do governo municipal atingem 
servidores da ativa, aposen-
tados e pensionistas, podendo 
agravar a falta de reajuste para 
trabalhadores inativos, caso a 
pauta seja aprovada.

“A proposta governamental 
estabelece plano de aposen-
tadoria complementar, enfra-
quecendo o regime próprio. 

Além disso, prevê o aumento da 
alíquota previdenciária de 11% 
para 14% e o fim de direitos de 
pensionistas”, destaca em nota.

Na última quinta-feira, 11, 
servidores protestaram em 
frente ao Paço Municipal para 
repudiar as mensagens que 
compõem a parte inicial do pro-
jeto de reforma da Previdência. 
O ato cobrou a retirada do pro-
jeto, além de uma reunião ime-
diata entre entidades sindicais 
e Prefeitura que, segundo as 
entidades, “faltou com o diálogo 
para se chegar a um consenso”.

Em nota, a Prefeitura de 
Fortaleza informou que está 
marcada para o próximo dia 22 
reunião da Mesa Central com 
objetivo de discutir a reforma 
da Previdência dos servidores 
públicos municipais.

| Fortaleza | 

Servidores deliberam estado de greve

vítor mAGAlhãES
vitor.magalhaes@opovo.com.br

divulgação / Frente de entidades sindiCais

ENtiDADES de funcionário do município 
querem uma maior discussão sobre a 

reforma na previdência

detalhe o plano de vacina-
ção. O pedido ainda precisa 
ser aprovado pela Mesa da 
Câmara.

A deputada Sâmia Bomfim 
(Psol-SP) apresentou ques-
tionamentos, já aprovados, 
sobre a campanha de vaci-
nação. Deputados do Novo 
também encaminharam a 
Pazuello dúvidas sobre as ne-
gociações por vacinas.

A Câmara deve votar na 
quinta-feira a MP 1026/2021, 
que libera a compra de vaci-
nas antes do registro na An-
visa. No Senado, mais de 30 
parlamentares assinam pe-
dido de abertura de CPI sobre 
a atuação do governo na pan-
demia. (Agência Estado)
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| Rádio o poVo cBN | Parlamentar paulista falou sobre relação 

com o governo Bolsonaro criticou a forma como as articulações ocorrem dentro dos partidos

Janaina Paschoal fala sobre relação 
com Bolsonaro e declara voto 
em Moro

Título coordenada em duas 
colunas

Cartola sub 18. Abre coordenada
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JANAINA paschoal participou do 
debate com marcos tardin, plínio 

bortolotti e Guálter George

Parlamentar mais votada do 
Brasil nas eleições de 2018 com 
2 milhões de votos, a deputada 
estadual em São Paulo Janaina 
Paschoal (PSL) criticou a forma 
como as articulações ocorrem 
dentro dos partidos políticos 
brasileiros e defendeu a viabili-
zação de candidaturas avulsas 
com chances de vitória.

Ela defendeu ainda o ex-mi-
nistro da Justiça Sergio Moro e 
disse que votaria nele caso seja 
candidato em 2022. “Entendo que 
ele fez um trabalho importante 
para o País, fez um trabalho téc-
nico como ministro”, disse du-
rante participação no programa 
Debates do POVO, nesta segunda-
feira, 15, na Rádio O POVO CBN.

“Venho defendendo uma crí-
tica construtiva que ele (Moro) 
precisa abrir o leque dele, falar se 
saúde, educação, porque a pauta 
de corrupção é importante, mas 
você não governa um país de 
forma monotemática. Mas se ele 
vier candidato meu voto é dele”, 
acrescentou no debate, que teve 
ainda a participação dos jorna-
listas Plínio Bortolotti e Guálter 
George, colunistas do O POVO, e a 
apresentação de Marcos Tardin.

Durante o programa, a 

parlamentar criticou a forma 
como as articulações ocorrem 
dentro dos partidos brasilei-
ros e defendeu a viabilização 
de candidaturas avulsas com 
chances de vitória. 

“A gente vive um cartel de par-
tidos, cartel no ponto de vista de 
crime organizado mesmo. Não 
raras vezes, dirigentes partidá-
rios escolhem nomes ruins para 
concorrer porque estão acerta-
dos com partidos maiores. Não 
raras vezes inviabilizam bons 
quadros para a população por 
acordos que são feitos por líderes 
e nem os quadros dos partidos fi-
cam sabendo”, argumentou.

Questionada sobre o que al-
meja em 2022, a deputada disse 
que trabalha “no agora”, mas si-
nalizou que não pretende con-
correr novamente a uma vaga 
na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), indicando que há, 
sim, possibilidade de disputar 
uma vaga no Senado.

“A Alesp é uma grande escola. 
Lá barrei muitos projetos ruins 
vindos do Executivo, mas o Po-
der Judiciário local tira muito a 
competência do deputado esta-
dual. Quando aprovamos algo 
eles derrubam alegando que a 
competência é Federal. Quan-
do eu falo em Senado, não é um 
projeto de poder pessoal, é uma 
explicação racional do moti-
vo pelo qual eu não pretendo 

vítor mAgAlhães
vitor.magalhaes@opovo.com.br

não ver “elementos jurídicos” 
para o afastamento de Bolso-
naro. Para ela, o presidente 
errou em determinados pon-
tos da condução da pandemia, 
assim como o governador de 
São Paulo, João Dória (PSDB), a 
quem faz oposição na Alesp.

“Gostaria do meio-termo en-
tre o excesso do governador e 
do presidente, alguém que sou-
besse que não se pode fazer festa 
de Carnaval, por exemplo, mas 
que soubesse que as pessoas 

precisam trabalhar”.
Sobre a escolha por Bolsonaro 

em 2018, Paschoal justifica como 
um “voto de oportunidade”. Para 
ela, são raras as situações em 
que se pode lutar por um projeto 
que acredita ser o melhor.

“Esse tipo de comporta-
mento de endeusar político, é 
o comportamento petista que 
eu critico nos bolsonaristas. O 
petismo afundou Lula como o 
bolsonarismo tende a afundar 
Bolsonaro”, projetou.

me candidatar novamente à 
Alesp”, complementou.

Sobre sua relação com o go-
verno Bolsonaro, Janaina negou 
ter sido eleita por conta da onda 
puxada pelo atual presidente. 
“Mentira, não me elegi por causa 
dele. Se isso fosse verdade, por-
que então os bolsonaristas raiz 
tiveram menos votos do que eu? 
Eu tive meus votos pelo trabalho 
que fiz, pela coerência que eu te-
nho. Eu na verdade levei votos 
para o presidente”, defendeu.

Uma das autoras do pedi-
do de impeachment de Dilma 
Rousseff em 2016, a deputada, 
que também é jurista, disse 

“Esse tipo de 
comportamento 
de endeusar 
político, é o 
comportamento 
petista que 
eu critico nos 

bolsonaristas”

Janaina paschoal (psl), 
deputada estadual  
em São paulo
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PRAÇA DO FERREIRA é o 
lugar de carnavais históricos 

O VÍRUS COMPLETA 
A VOLTA

A 
edição do O POVO desta terça-feira, 16 de fe-
vereiro de 2021, é emblemática. Em 93 anos de 
história, é a primeira vez em que há edição im-
pressa na terça-feira de Carnaval. Desde 1928, 

nunca o jornal tinha circulado neste dia. Na segunda 
metade da década de 1930, houve edições na segunda-
feira de Carnaval. Mas, na terça, não houve nem na Se-
gunda Guerra Mundial.

O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi confirmado 
na Quarta-Feira de Cinzas do ano passado. A pandemia 
foi oficializada no País encerrado o Carnaval passado 
— e o Ceará vivia um motim policial, numa reunião 
de infortúnios. O medo e os casos suspeitos já estavam 
presentes, mas o Carnaval foi como que uma despedida 
da vida pré-pandemia. Ao menos do tempo em que ela 
era uma dúvida.

O ciclo, de certa forma, agora se fecha. A pandemia 
já havia afetado todos os aspectos do cotidiano, todas 
as datas do calendário. Irônica e emblematicamente, 
encerra essa volta no Carnaval. Entramos na segunda 
Quaresma da pandemia. A quarta-feira de amanhã será 
a mais ingrata de todas, pois não antecedida da festa.

Pelo contrário, carrega a marca que hoje passará de 
240 mil mortes. É como se toda a população de um 
município como Maracanaú tivesse sido dizimada pela 
doença. O número de casos confirmados se avizinha dos 
10 milhões.

O Carnaval não é apenas uma festa, mas um estado de 
espírito próprio do brasileiro. Ri-se de tudo, faz-se 
troça de qualquer coisa. O sentimento carnavalesco é 
a instituição brasileira antecessora dos memes. Uma 
festa profundamente política, espaço de protesto, de 
indignação, onde os vilões da vez são ridicularizados 
nas máscaras e fantasias. A festa deste ano não ocorre 
como forma de tentar conter o avanço da Covid-19. 
Mas tem o simbolismo: não caberia fazer graça com 
a pandemia.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DE TERÇA A 

JÚLIO CAESAR

BOLSONARO VAI AO ENCONTRO 

| SUPREMO | Ministro reagiu à revelação feita em livro do 

general Eduardo Villas Bôas, no qual ele relata ter articulado 

tuítes que faziam “alerta” antes do julgamento de HC de Lula

Fachin reage a tuíte de 
Villas Bôas sobre STF: 
‘intolerável'

ROSINEI COUTINHO/SCO/STF 

MINISTRO Fachin classificou tuíte do general 
como ‘inaceitável’

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin reagiu durante à revela-
ção feita em livro pelo general 
Eduardo Villas Bôas, que relata 
ter articulado com a cúpula do 
Exército, em 2018, postagens 
no Twitter, que faziam “alerta” 
ao Supremo, pouco antes de a 
corte julgar um habeas corpus 
para o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

Naquele início de abril, o ple-
nário do STF negou, por maio-
ria de votos, o Habeas Corpus 
(HC) 152752 apresentado pela 
defesa de Lula. Fachin era o re-
lator do HC.

“Anoto ser intolerável e 
inaceitável qualquer forma 
ou modo de pressão injurídi-
ca sobre o Poder Judiciário. 
A declaração de tal intuito, 
se confi rmado, é gravíssima e 
atenta contra a ordem consti-
tucional. E ao Supremo Tribu-
nal Federal compete a guarda 
da Constituição”, afi rmou o 
ministro por meio de nota, ao 
mencionar publicações sobre 
o tema feitas pelos jornais O 
Globo e Folha de S. Paulo.

Fachin lembra que está na 
Constituição (art. 142) que “as 
Forças Armadas, constituídas 
pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são insti-
tuições nacionais permanen-
tes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Re-
pública, e destinam-se à de-
fesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem.”

O ministro do STF men-
ciona a invasão do Capitólio 
nos Estados Unidos e a atitu-
de dos militares americanos, 
que controlaram a situação. 
“Frustrou-se o golpe desfe-
rido nos Estados Unidos da 

América do Norte contra o Ca-
pitólio pela postura exemplar 
das Forças Armadas dentro 
da legalidade constitucional. 
A grandeza da tarefa, o sadio 
orgulho na preservação da or-
dem democrática e do respei-
to à Constituição não toleram 
violações ao Estado de Direito 
democrático”, afi rmou Fachin.

Em seu livro, o general 
Eduardo Villas Bôas, coman-
dante do Exército nos governos 
Dilma Rousse  (PT) e Michel 
Temer (MDB), revela ter pla-
nejado com o Alto Comando da 
Força o tuíte.

Na ocasião, um dia antes da 
Corte julgar um habeas corpus 
ajuizado pelo petista, o che-
fe militar primeiro postou na 
rede social que a Força com-
partilhava “o anseio de todos 
os cidadãos de bem”. Depois, 
divulgou novo tuíte citando as 
instituições, com tom ainda 
mais político.

“Nessa situação que vive 
o Brasil, resta perguntar às 

instituições e ao povo quem 
realmente está pensando no 
bem do País e das gerações fu-
turas e quem está preocupado 
apenas com interesses pes-
soais?”, dizia.

O texto chegou a ser inter-
pretado como ameaça de gol-
pe, caso Lula fosse libertado. 
O ex-presidente cumpria pena 
estabelecida pelo juiz Sergio 
Moro, no processo do triplex do 
Guarujá (SP). Sua libertação po-
deria ter infl uência na campa-
nha eleitoral. A disputa foi ven-
cida, no segundo turno, por Jair 
Bolsonaro, derrotando o petista 
Fernando Haddad.

A versão está no livro “Gene-
ral Villas Bôas: Conversa com o 
Comandante”, lançado pela Edi-
tora FGV a partir de uma longa 
entrevista dada ao pesquisador 
Celso Castro. Nela, o militar 
detalha, do seu ponto de vista, 
como se deu a construção da-
quele recado. Para ele, não foi 
uma ameaça, e sim um “alerta”. 
(Agência Estado)

MOTIVAÇÃO
Segundo 
o general, 
houve duas 
motivações 
para a 
mensagem. 
Uma era o que 
chamou de 
insatisfação 
da população 
com o País. 
A outra era 
a demanda 
que chegava 
ao Exército 
por uma 
intervenção 
militar

t

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) voltou a 
reclamar da restrição im-
posta pelo Facebook para 
que recebesse de apoiadores 
imagens sobre os impostos 
cobrados em combustíveis e 
disse que seria “certo” tirar 
de circulação jornais.

Segundo o presidente, a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
foi acionada para que inves-
tigue o bloqueio imposto pela 
plataforma, que proibiu a pu-
blicação de imagens em pági-
nas de conteúdo político.

“O certo é tirar de circula-
ção Globo, Folha de S.Paulo, 
Estadão, Antagonista. São 
fábricas de fake news. Ago-
ra deixa o povo se libertar, 
ter liberdade. Logicamente, 

se alguém extrapolar algu-
ma coisa, tem a Justiça para 
recorrer. Agora o Facebook 
vir bloquear a mim (sic) e a 
população. É inacreditável 
que isso impere no Brasil. 
E não há reação da própria 
mídia”, afirmou Bolsonaro 
do litoral catarinense onde 
passa o período de Carnaval.

Apesar da declaração, Bol-
sonaro disse que não tomaria 
providências para a censura 
aos jornais por ser “um de-
mocrata”.

Sob pressão de setores de 
transporte e caminhoneiros 
pelo preço dos combustíveis, 
no último dia 11, o presiden-
te pediu a apoiadores para 
que abasteçam os veículos 
em postos de combustíveis e 

enviem foto de notas fiscais 
com os valores pagos.

Segundo o presidente, o in-
tuito é encontrar indícios de 
bitributação e esclarecer as 
alíquotas pagas em impostos 
federais e estaduais. O presi-
dente afi rma que sofreu blo-
queio do Facebook para se 
comunicar, receber imagens e 
utilizar a rede social.

“Aos críticos: fi quem tran-
quilos, vocês estão sempre 
preocupados com alguma 
coisa. Os combustíveis conti-
nuam aí com uma nuvem mui-
to carregada no horizonte mas 
vamos resolver esse proble-
ma”, afi rmou o presidente em 
transmissão feita nas redes 
do fi lho, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

| MAIS UM ATAQUE À IMPRENSA | 

Bolsonaro critica bloqueio e 
diz que o “certo” seria tirar 
jornais de circulação

DAS BASES

O presidente Jair Bolsonaro fez uma isenta e equilibrada 
avaliação da recepção popular aos decretos que 
facilitam o acesso e a compra de armas: “O povo tá 
vibrando.” Povo é muita gente. Muitos apoiadores dele 
estão vibrando, sim.

Admira-me a capacidade que o presidente tem de 
mexer com as emoções de seus adeptos, de despertar 
neles exatamente os sentimentos que pretende. Faz 
isso com algumas jogadas infalíveis.

Basicamente, os decretos aumentam a quantidade 
de armas que as pessoas podem comprar. Quem tem 
Certificado de Registro podia comprar quatro e passa 
a poder adquirir seis. Caçadores registrados passam 
a poder adquirir 30 armas sem autorização expressa 
do Exército. Atiradores registrados passam a poder 
comprar até 60. A quantidade de munição para armas 
de uso restrito sobre de mil para duas mil por ano. Uma 
das mudanças de maior impacto é que é a substituição 
do laudo de capacidade técnica para colecionadores, 
atiradores e caçadores por um “atestado de 
habitualidade” que pode ser emitido por clubes de tiro.

O armamentismo é talvez o principal traço definidor do 
bolsonarismo. Em seu projeto de reeleição, é previsível 
que ele use esse instrumento. Manter a base mobilizada 
é a regra número um do manual de ação política da 
família presidencial.

Fosse na ficção, o presidente estar preocupado com 
esse assunto no momento que o País atravessa iria soar 
uma caricatura inverossímil.
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Pelo terceiro mês consecu-
tivo, o Ceará registrou queda 
nas exportações. Em janeiro, 
foi movimentado o montante 
de US$ 105,8 milhões, o menor 
nível para o mês em cinco anos. 
São US$ 31,1 milhões a menos do 
que o exportado em dezembro e 
uma redução de 48% em rela-
ção ao mesmo período de 2020. 
A queda na procura por pro-
dutos siderúrgicos, calçados e 
materiais elétricos, no mercado 
global, puxam o resultado.

Os dados são do estudo Ceará 
em Comex, divulgado pelo Cen-
tro Internacional de Negócios 
da Federação das Indústrias 
do Ceará (Fiec). O desempenho 
das exportações cearenses no 
mês de janeiro deste ano só não 
foi pior do que o observado no 
mesmo mês de 2016, quando 
foram exportados apenas US$ 
77,6 milhões.

 O grupo de “ferro fundido, 
ferro e aço”, que é o principal 
setor exportador do Estado, 
sofreu retração de 77%, rea-
lizando US$ 23 milhões em 
exportações no primeiro mês 
de 2021. Do setor, o principal 
produto exportado, “Outros 
produtos semimanufatura-
dos de ferro ou aço não li-
gado, de seção transversal 
retangular, que contenham, 
em peso, menos de 0,25 % de 
carbono”, apresentou uma 
redução de 73,2%, totalizan-
do US$ 22,7 milhões.

Também tiveram queda ex-
pressiva os setores de calça-
dos (-43,5%) e o de máquinas, 
aparelhos e materiais elétri-
cos, e suas partes (-45,3%). 
Neste último, a diminuição 
se deu, principalmente, em 
consequência da redução nas 
vendas do grupo de produtos 
“Partes de outros motores/
geradores/grupos eletrogera-
dores etc”, que são destinados, 
principalmente, para parques 
de geração de energia eólica, 
que registrou queda de 46,7% 
e fechou o mês com US$ 11,9 
milhões em exportações.

A gerente do CIN, Karina 
Frota, explica que, de modo 
geral, este resultado reflete o 
comportamento do mercado 
global, que ainda vem sendo 
fortemente impactado pela 
crise sanitária. Além disso, o 
aumento no preço dos fretes e 
dificuldades logísticas, como 
redução no número de linhas 
marítimas e de contêineres, 
também influenciam na pro-
dução cearense.

“Para se ter uma ideia, em al-
guns países, por conta da pan-
demia, este tempo de devolução 
de contêineres aumentou em 
mais ou menos seis dias. O que 
fez com que, em vários portos 
no mundo, a movimentação fi-
casse mais lenta.”

Por outro lado, Karina des-
taca o crescimento na ordem 
de 60,5% no setor de “Frutas; 
cascas de frutos cítricos e de 
melões”, que iniciou o ano so-
mando US$ 21,7 milhões em ex-
portações. Dos principais pro-
dutos exportados pelo setor, os 
“melões frescos” foram as fru-
tas mais procuradas no Estado 
com crescimento no período de 
133,1% (US$ 10,9 milhões).

As importações também 
apresentaram desempenho 
negativo no mês, registrando 
US$ 237,2 milhões e queda de 
8% se comparado com o mês 
de janeiro de 2020.

O principal setor da pauta 
de exportação, o de combustí-
veis minerais, registrou que-
da de 41,6%. Neste segmento, 
os principais produtos im-
portados são o gás natural li-
quefeito e a hulha betuminosa 
(tipo de carvão mineral muito 
usado pela indústria).

Dentro do setor de mate-
riais elétricos, chama atenção 
o aumento significativo na 
importação de “Células sola-
res em módulos ou painéis” 
e “Partes de outros motores/
geradores/grupos eletrogera-
dores etc”, com crescimentos 
de 4.643,9% e 56,3%, respecti-
vamente. E, dentre os cereais, 
o trigo e suas misturas (17,4%).

Com a queda tanto nas ex-
portações, como nas impor-
tações, o saldo da balança 
comercial do Ceará em ja-
neiro ficou negativo em US$ 
131 milhões.

| EM jANEIrO | As vendas do Ceará para fora do País somaram no último mês US$ 105,8 milhões, 

pior resultado neste período desde 2016. No comparativo com janeiro de 2020, a queda foi de 48%

Exportações cearenses caem 
ao menor nível em 5 anos

Fabio lima/ o Povo

ApesAr de quedA de 78% nas 
exportações em janeiro, São Gonçalo do 

amarante segue como o município que 
mais exporta do Ceará

Frutas alavancam 
exportações em Icapuí

Na contramão

Apesar das exportações no 
Ceará terem caído 48% em ja-
neiro deste ano, a produção 
de alguns municípios vem se 
destacando de forma signifi-
cativa na pauta comercial do 
Estado. É o caso, por exemplo, 
de Icapuí, que exportou em 
janeiro US$ 13,4 milhões. Alta 
de 169,9%, usando a mesma 
base de comparação.

O desempenho é impulsio-
nado, principalmente, pela 
venda de produtos da fruti-
cultura, em especial melões e 
bananas. Em janeiro, a expor-
tação de melões frescos do Es-
tado somou US$ 10,8 milhões, 
crescimento de 133,10%.

Fortaleza também obteve 
um desempenho positivo de 
40% no período, somando em 
exportações o valor de US$ 16,2 
milhões. Os principais produ-
tos exportados pela Capital fo-
ram minérios de ferro, cocos 
e seus produtos, castanhas de 
caju e cera de carnaúba.

Os municípios de Maraca-
naú e Eusébio, grandes polos 
industriais do Estado, tam-
bém fecharam o mês com altas 
de 63,7% e 4,3%, respectiva-
mente. No primeiro, o desta-
que é para o setor de couros 
com produtos destinados aos 

Estados Unidos, Itália e Li-
tuânia e das rolhas e tampas, 
que tiveram como principal 
comprador a Colômbia. Já o 
município do Eusébio, que ex-
portou o montante de US$ 2,8 
milhões, aumentou as vendas 
de cera de carnaúba que tive-
ram como principais destinos 
a China e Alemanha.

Apesar da queda de 78%, as 
exportações de São Gonçalo 
do Amarante seguem sendo as 
mais relevantes da pauta cea-
rense. O montante de US$ 23,7 
milhões registrado em janeiro 
corresponde a 21,7% do total 
vendido pelo Estado.

Já Sobral sofreu com re-
sultados negativos nas ex-
portações em consequência 
da forte queda das vendas do 
setor calçadista para o exte-
rior e registrou uma varia-
ção negativa de 38,5% no ano, 
realizando apenas o valor de 
US$ 14 milhões em vendas 
para o exterior.

Com exportações no valor 
de US$ 13,2 milhões, o mu-
nicípio de Caucaia apresen-
tou redução de 41,7%, con-
sequência da diminuição de 
exportações de equipamen-
tos para geração de energia 
eólica. (Irna Cavalcante)

IrnA cAvAlcAnte

irnacavalcante@opovo.com.br

ediÇÃo: AdAIlmA mendes  |  adailma.mendeS@oPovodiGital.Com

queda das importação 
do Ceará em janeiro 
deste ano ante o 
mesmo mês de 2020

8%
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O preço dos combustíveis 
voltou a subir no Ceará. Levan-
tamento divulgado ontem pela 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) mostrou que a gasolina 
está custando, em média, R$ 
4,98 no Ceará. São dois centavos 
a mais do que a média da sema-
na anterior, mas pode ser en-
contrado por até R$ 5,34 o litro. 
Diesel e gás de cozinha também 
registraram aumento nos pre-
ços. Porém, analistas alertam 
que a disparada maior ainda 
está por vir e deve ser sentida 
pelo consumidor final até o final 
da próxima semana.

Isso porque o reajuste feito 
pela Petrobras nas refinarias 
para distribuidores e reven-
dedores, que entrou em vigor 
no último dia 9, foi em pata-
mar bem superior. No caso 
da gasolina, por exemplo, a 
alta foi de 8,72%.

O levantamento feito pela 
ANP entre os dias 7 e 13 de fe-
vereiro, em 154 postos no Cea-
rá, mostrou que a gasolina está 
sendo comercializada com pre-
ços entre R$ 3,99 e R$ 5,34. Na 
semana imediatamente ante-
rior, a mínima era de R$ 4,98 e a 
máxima de R$ 5,27.

Já o diesel, que teve alta de 
R$ 0,13 nas refinarias (6,2%), 
está chegando, em média, qua-
tro centavos mais caro ao con-
sumidor final. O preço médio do 
produto no Ceará é de R$ 3,92, 
mas pode ser encontrado com 
valores entre R$ 3,70 e R$ 4,11. 

O gás de cozinha no Ceará 
está, em média, dois centa-
vos mais caro que na semana 

anterior, sendo comercializado 
a R$ 84,32. Mas não houve al-
teração nos preços mínimos e 
máximos que continuam sendo 
de R$ 75 e R$ 95, respectiva-
mente. Na refinaria, os preços 
da Petrobras para o botijão de 13 
kg foram reajustados em 5,1%.

Na avaliação do economista 
Marcelo Leite o repasse que foi 
feito ao consumidor final ain-
da não reflete o todo. “O mer-
cado de combustíveis é livre 
para estabelecer seus preços e, 
normalmente, isso é feito con-
forme vai havendo a substitui-
ção dos estoques. Então este 

Depois de bater R$ 5,34, 
gasolina ainda deve subir 
mais no Ceará

FaBio liMa

ExpEctativa é que combustíveis tenham 
mais reajustes até o fim da próxima semana

REAjustEs O preço médio da gasolina 
no Estado está em R$ 4,98. São dois centavos a mais do que a média da semana 

anterior. Diesel aumentou quatro centavos e está com preço médio de R$ 3,92

aumento de preços ao consu-
midor final é gradativo e deve 
ser sentido com mais força ao 
longo desta semana.”

E não é só isso. Ricardo Pi-
nheiro Ribeiro, diretor da RPR 
Engenharia, consultoria es-
pecializada em engenharia de 
petróleo, explica que a Petro-
bras segue a política de pre-
ços internacionais. E o petró-
leo do tipo Brent, usado como 
referência, segue em alta. No 
comparativo entre 31 de de-
zembro até ontem, o aumento 
foi de 20%, sendo comerciali-
zado a US$ 63,26 o barril.

“E o mercado em geral de 
petróleo espera novos aumen-
tos até o meio do ano. No caso 
do Brasil, isso é mais grave 
porque os reajustes que foram 
feitos pela Petrobras até ago-
ra ainda são menores do que a 
média praticada no mercado. 
Ou seja, é esperado um au-
mento mais forte daqui para 
frente.” ( Irna Cavalcante)

último reajuste nas 
refinarias sobre o valor 
do botijão de 13 kg

5,1%

O POVO MAIs

Mais.opovo.CoM.Br

assinante op+ pode acompanhar na plataforma mais sobre o aumento 
dos combustíveis e a discussão envolvendo isenção de impostos.



14
WWW.OPOVO.COM.BR

TERÇA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 16 DE FEVEREIRO DE 2021

PARA FALAR COM A COLUNISTA: NEILAFONTENELE@OPOVO.COM.BR

NEILA FONTENELE

ESTA COLUNA É PUBLICADA DE SEGUNDA A QUINTA E SÁBADO

ECONOMIA

HOTELEIROS QUEREM MEDIDAS PARA MANTER O SETOR

O
Carnaval sem folia de 2021 deve ficar marcado 
pelo baixo índice de ocupação hoteleira nas ca-
pitais. As restrições para conter as aglomerações 
e, consequentemente, a pandemia, acertaram 
em cheio o setor.

Pesquisa da ABIH Nacional indica uma ocupação 
média nos hotéis brasileiros entre 35% e 40%, quando a curva de 
equilíbrio para manter a sustentação das empresas, pagando todos 
os seus custos, é de 50% de ocupação dos leitos.

O presidente da ABIH Nacional, Manoel Cardoso Linhares, lem-
bra que o setor tem um funcionamento diferenciado, trabalhando 

os três turnos, e gerando mais empregos do que a indústria au-
tomobilística. Conforme números da entidade, o segmento gera 
1,1 milhão de empregos, com uma rede afiliada de 30 mil hotéis. 
Por essa razão, ele destaca a necessidade de ações conjuntas dos 
governos Federal, Estadual e Municipal para conter o impacto da 
pandemia no setor. 

Linhares pretende conversar na próxima semana com o presiden-
te Jair Bolsonaro e pedir o adiamento dos pagamentos de emprésti-
mos nos bancos públicos até janeiro de 2022. Outra medida pleitea-
da é a prorrogação da redução de salários durante esse período de 
instabilidade, além de programas que incentivem o turismo.

Manoel Cardoso Linhares lembra que, no início da pandemia, 80% 
da hotelaria ficou totalmente fechada, e 20% abriu apenas para re-
ceber passantes, profissionais da saúde e operadoras que ainda es-
tavam trabalhando.

Há uma grande diferença no dinamismo dos hotéis nas capitais e no li-
toral. Ele conta que a ocupação hoteleira em Porto Seguro, na Bahia, é de 
80% a 85%. Ele acredita que cidades como Jericoacoara, apesar de todos 
os esforços para conter aglomerações, apresentam índice semelhante.

No caso de Fortaleza, ele conta que a cidade sente o impacto da falta de 
voos, devido às restrições impostas pela pandemia, e precisa manter suas 
campanhas de divulgação. “Temos de incentivar o turismo na Capital: 
precisamos terminar o Aquário e fazer outros equipamentos”, reforça.

 TURISMO 1

INCENTIVO AO TURISMO NA CAPITAL

 TRIBUTOS

DE OLHO NA 
CONTA DA LUZ

A Associação Brasileira de Distribuido-
ras de Energia Elétrica (Abradee) tem 
defendido a redução dos encargos e tri-
butos que incidem sobre a conta de luz. 
Em estudo comparativo com 33 países, 
o Brasil estaria na quarta posição em 
maior carga tributária na conta de luz, 
ficando atrás apenas da Dinamarca, Ale-
manha e Portugal.

 TURISMO 2

No âmbito estadual, no caso do turismo, 
há o exemplo do Rio Grande do Norte, que 
reduziu a alíquota de ICMS da energia de 
25% para 12%. Esse é um modelo de in-
centivo que também está sendo colocado 
nas mesas de negociação para ser esten-
dido para outras unidades do País.

Também há proposta para a redução da 
alíquota do IPTU.

| MUDANÇAS NO CONSUMO | No varejo, a maior 

retração por crédito foi no segmento de bens não 

essenciais, como eletrônicos, vestuário e móveis

Busca por credito 
no Brasil cai 8% no 
1º mês do ano

A taxa que mede a busca por 
fi nanciamento no Brasil cresceu 
22% em janeiro na comparação 
com igual mês de 2020, infor-
ma a Neurotech. No entanto, o 
Índice Neurotech de Demanda 
por Crédito (INDC) fechou o pri-
meiro mês de 2021 com queda 
de 8% em relação a dezembro 
do ano passado. O declínio do 
indicador, que mede mensal-
mente o número de solicitações 
de fi nanciamentos nos segmen-
tos de varejo, bancos e serviços, 
foi motivado por fatores sazo-
nais, conforme trouxe nota.

O setor de serviços liderou a 
demanda por crédito em janei-
ro no confronto com o mesmo 
mês de 2020, ao mostrar ex-
pansão de 62%. Na sequência, 
aparecem bancos e fi nanceiras, 
com alta de 19%, enquanto o va-
rejo apresentou crescimento de 
17% na comparação interanual.

Já em relação a dezembro, 
houve queda de 30% na busca 
por crédito no varejo brasilei-
ro. Em contrapartida, bancos e 
fi nanceiras registraram alta de 
3%. O recuo observado no setor 
varejista em janeiro em relação 
ao mês anterior é considerado 
“normal” devido à sazonalida-
de, afi rma o diretor de Produtos 

e Sucesso do Cliente da Neuro-
tech, Breno Costa.

“Historicamente, janeiro e 
fevereiro são meses de bai-
xa para o comércio”, recorda. 
A expectativa de menos de-
manda por crédito neste ano, 
diz, não deve ser diferente, já 
que “tem o agravante de me-
nos pessoas consumindo, com 
maior desemprego e maior 
endividamento.”

A despeito da conjuntura 
econômica menos favorá-
vel, Costa ressalta que a 
procura por crédito tem 
demonstrado consistência 
na recuperação pós-pan-
demia de Covid-19. Desde 
março e abril de 2020, ápi-
ce do isolamento social por 
causa do novo coronavírus, 
a busca por fi nanciamento 
tem apresentado alta em 
quase todos os meses. Costa 
afi rma que há um apetite do 
brasileiro a crédito.

“O consumo foi impossibi-
litado no início da pandemia, 
o que gerou a forte alta da de-
manda por recursos a partir de 
maio. Depois deste movimento, 
o comportamento está mais 

tímido, até por conta de toda 
a incerteza que ainda paira na 
economia. Mesmo assim, a ten-
dência de crescimento conti-
nua”, estima.

Ao avaliar o varejo de for-
ma isolada, o levantamento da 
Neurotech mostra que houve 
queda na demanda por crédito 
no segmento de bens de consu-
mo não essenciais em janeiro 
de 2021 ante o mesmo mês de 
2020. Houve recuo de 6% em 
eletrônicos, retração de 4% em 
vestuário, declínio de 41% em 
lojas de departamento e baixa 
de 11% em móveis. Os recuos, 
avalia Costa, estão relacionados 
aos fatores macroeconômicos, 
como aumento do desempre-
go, fi m do auxílio emergencial e 
alta dos preços. 

A retração vista nas catego-
rias acima, no entanto, vai na 
contramão da do crescimen-
to de 87% na busca por crédito 
em supermercados. “As pessoas 
estão priorizando os bens de 
primeira necessidade e adian-
do as decisões de consumo de 
bens supérfl uos diante do cená-
rio ainda incerto marcado pela 
segunda onda da pandemia e 
demora na vacinação”, afi rma. 
(Agência Estado)

QUEDA

Desde o 
primeiro pico 
da pandemia 
pela Covid-19, 
em março e 
abril, só os 
meses de 
outubro/2020 
(sem aumen-
to), novem-
bro/2020 
(-4%) e janei-
ro/ 2021 (-8%) 
tiveram me-
nor busca por 
financiamento 
frente ao mês 
anterior. 



O Rabobank elevou a proje-
ção para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 2021 de 3,5% para 
3,7%. O grupo fi nanceiro ho-
landês vê aumento de chance 
de o Banco Central (BC) elevar 
os juros em março, principal-
mente se um novo progra-
ma de auxílio emergencial, 
na casa dos R$ 30 bilhões, for 
aprovado no Congresso. “Se a 
projeção de IPCA mais elevada 
já adiciona viés para o Copom 
antecipar o processo de eleva-
ção da taxa Selic de maio para 
março, a eventual confi rma-
ção de um novo pacote de au-
xílio acrescenta viés à alta da 
reunião de março”, escrevem 
os estrategistas do Rabobank 
Maurício Une e Gabriel Santos.

Em relatório divulgado on-
tem, 15, os economistas afi r-
mam que vão esperar a deci-
são sobre o auxílio para avaliar 
a mudança da projeção para 
os juros no Brasil. Há chance 
de aumento de até 0,50 ponto 
percentual no mês que vem, a 
depender do benefício, das va-
cinas e da infl ação.

O Rabobank espera que o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil cresça 3% em 2021. 
O primeiro trimestre deve vir 
com atividade enfraquecida, 
como já apontam indicadores 
antecedentes e os dados fracos 
de dezembro, como o das ven-
das no varejo.

Os economistas observam 
que a projeção está condicio-
nada ao avanço da vacinação, à 
manutenção do teto de gastos 
e ao progresso das reformas 
no Congresso.

Apesar da incerteza sobre a 

situação fi scal e sobre a pan-
demia, o Rabobank manteve 
as projeções para o dólar, a 
R$ 5,05 ao fi nal de 2021 e a R$ 
4,95 ao fi nal de 2022. A conti-
nuidade dos fl uxos de capital 
para mercados emergentes, 
que vem ocorrendo desde no-
vembro, no pós-eleição dos 
Estados Unidos, deve dar certo 
alívio ao câmbio no Brasil pela 
frente. (Agência Estado)

Grupo fi nanceiro eleva 
projeção de infl ação no 
País de 3,5% para 3,7%

| EM 2021 | 

Se a projeção de 

IPCA mais elevada 

já adiciona viés 

para o Copom 

antecipar o 

processo de 

elevação da taxa 

Selic de maio para 

março, a eventual 

confi rmação de 
um novo pacote de 

auxílio acrescenta 

viés à alta da 

reunião de março”

Maurício Une e Gabriel 

Santos,
estrategistas do Rabobank

REDUÇÃO DO 
ICMS E IPTU RÁDIO

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

horas, de segunda 
a sexta.

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

UNIMED

INTEGRAÇÃO DAS 
OPERADORAS

A Unimed Ceará iniciou a implantação de sis-
tema de integração das operadoras de saúde 
do Estado. O objetivo é melhorar os serviços, 
unificando os históricos e prontuários dos pa-
cientes em um único arquivo, criando o Regis-
tro Eletrônico de Saúde. A tecnologia forma-
tada pela empresa InterSystems permitirá a 
aplicação do conceito “saúde conectada”, onde 
os pacientes terão acesso aos seus prontuários 
e informações de exames disponíveis nos siste-
mas das clínicas, consultórios e hospitais. 

SUPERMERCADOS

CRESCIMENTO DE ,%
Os supermercadistas não têm do que recla-
mar. Mesmo com a pandemia, o ano de 2020 foi 
positivo para o setor. Houve uma alta real acu-
mulada (descontada a inflação calculada pelo 
IPCA/IBGE) de 9,36% durante o período entre 
janeiro a dezembro, comparando o índice com 
2019. O dado faz parte do Índice Nacional de 
Vendas da Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras).
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A média de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para adul-
tos em Fortaleza por pacien-
tes com Covid-19 iniciou esta 
semana em 97.01%, confor-
me dados compilados até as 
17h02min desta segunda-feira, 
15, pela Secretaria da Saúde do 
Estado (Sesa) e divulgados na 
plataforma IntegraSUS. O per-
centual é o maior já atingido 
desde o pico da doença no Cea-
rá, entre abril e maio de 2020, 
quando balanços apontavam a 
taxa em quase 96%.

O índice leva em conside-
ração tanto hospitais públicos 
quanto privados e tem perma-
necido acima de 90% há cerca 
de uma semana, registrando 
um disparo significativo na 
tarde desta segunda-feira. 
Quando analisada a média 
geral de ocupação, balanço 
aponta que 90.54% dos leitos 
desse porte na Capital estão 
ocupados por pacientes conta-
minados pelo vírus.

Sete hospitais da Capital 
estavam com 100% dos lei-
tos de UTI ocupados até o 
período analisado, sendo 
eles: Hospital São José de 
Doenças Infecciosas, San-
ta Casa de Misericórdia de 
Fortaleza, Uniclinic, Oto-
clínica, Hospital Aldeota, 
Antônio Prudente e São 
Carlos. O número é menor 
do que o registrado há cer-
ca de uma semana, quando 
dez unidades de saúde do 
Município chegaram a ter 
100% de ocupação.

Já a média geral de leitos 
de enfermaria ocupados é de 
82.39%, também com maior 
ocupação registrada naqueles 
direcionados para atendimen-
to de pessoas na fase adulta 
(90,77%). O mesmo índice nas 
enfermarias infantis da Capital 

é de 66,83% e as voltadas para 
o atendimento de gestantes 
estão em 40% preenchidas.

O aumento de casos da 
doença levou Fortaleza a en-
trar, durante a última semana, 
em nível de alerta altíssimo no 
indicador de incidência de ca-
sos diários a cada 100 mil ha-
bitantes. Até ontem, o Ceará 
registrava 396 mil casos con-
firmados da doença e 10.836 
mortes provocadas pela pa-
tologia, de acordo com dados 
divulgados no IntegraSUS. 

Para combater o avanço do 
vírus, o Estado tem executado 
a primeira fase da campanha 
de vacinação contra a doença, 
contemplando profissionais 
da saúde e idosos acima de 75 
anos. Só em Fortaleza, 97.555 
pessoas já haviam recebido a 
primeira dose do imunizante 
(D1) até esta segunda.

Em todo Estado, 228.318 
cearenses já foram contem-
plados com a aplicação da 
D1, e um total de 4.010 rece-
beram a segunda dose (D2) 

do imunizante. O município 
de Pires Ferreira, localizado 
a 239.25 quilômetros de For-
taleza, já aplicou 100% de seu 
estoque de vacinas.

Como medida de combate 
ainda, leitos de UTI estão sendo 
ampliados em unidades médi-
cas, principalmente nas Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(UPAs) municipais. Visando 
atender aumento de demanda, 
Sesa também convocou profis-
sionais da Escola de Saúde Pú-
blica do Ceará (ESP), em caráter 
de urgência, para atuação nas 
instituições de saúde da Unida-
de Federativa.

| COVID-19 | O índice leva em consideração os hospitais 

públicos e privados e tem permanecido acima de 90% há cerca de uma semana

Média de ocupação dos leitos 
de UTI adulto em Fortaleza 
está em 97% 

FaBio liMa

vAcINAÇÃo de profissionais de saúde 
continua no Centro de eventos

GAbrIelA AlmeIdA
cotidiano@opovo.com.br

ediÇÃo: TâNIA Alves  |  taniaalves@oPovo.CoM.Br  |  

Confira a taxa 
de oCupação das 
unidades:

REDE públICA:

Hospital Geral dr waldemar 
Alcântara (HGwA)
UTI - 88.24% (15 ocupados dos 
17 disponíveis)
enfermaria - 90.48% (57 
ocupados dos 63 disponíveis)

Hospital Infantil Albert sabin 
(Hias)
UTI -76.19% (16 ocupados dos 
21 disponíveis)
enfermaria - 70.18% (40 
ocupados dos 57 disponíveis)

Hospital leonardo da vinci 
(Hlv)
UTI - 95.83% (115 ocupados dos 
120 disponíveis)
enfermaria - 100% (30 ocupados 
dos 30 disponíveis)

Hospital são José de doenças 
Infecciosas (Hsj )
UTI - 100% (8 ocupados dos 8 
disponíveis)
enfermaria - 59.72% (43 
ocupados dos 72 disponíveis)

santa casa da misericórdia de 
Fortaleza
UTI - 100% (7 ocupados dos 8 
disponíveis)
enfermaria - não tem leitos 
ativos

REDE pARtICulAR

Hospital são carlos
UTI - 100% (20 ocupados de 20 
disponíveis)
enfermaria -100% (33 ocupados 
33 disponíveis)

Hospital Uniclinic
UTI - 100% (25 ocupados de 26 
disponíveis)
enfermaria -77.78% (35 
ocupados de 45 disponíveis)

Hospital regional Unimed
UTI - 90.24% (74 ocupados de 82 
disponíveis)
enfermaria - 95% (114 ocupados 
de 120 disponíveis)

Hospital otoclínica
UTI - 100% (22 ocupados de 22 
disponíveis)
enfermaria - 100% (34 ocupados 
de 34 disponíveis)

Hospital Antônio prudente
UTI - 100% (42 ocupados de 42 
disponíveis)
enfermaria - 95.08% (58 
ocupados de 61 disponíveis)
*a rede Hapvida informa que 
trabalha com o sistema, que nesta 
segunda tinha 64,8% de ocupação 
dos 604 leitos, com possibilidade 
de remanejamento rápido de 
pacientes entre as unidades.

casa de saúde e maternidade 
são raimundo
UTI - 87.5% (7 ocupados de 8 
disponíveis)
enfermaria - 100% (18 ocupados 
de 18 disponíveis)

Hospital Aldeota
UTI - 100% (10 ocupados de 10 
disponíveis)
enfermaria - não tem leito ativo 

HOSpItAIS

Secretaria da 
Saúde garante 
aplicação de 
segunda dose

Fortaleza

Profissionais da saúde que 
receberam a primeira dose 
(D1) da Coronavac entre os 
dias 25 e 26 de janeiro deve-
rão aguardar agendamento 
com nova solicitação de com-
parecimento para imunização 
da segunda dose (D2) no Cen-
tro de Eventos. O documento 
chegará via email ou WhatsA-
pp. A informação foi divulga-
da ontem, 15, em live diária da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). A D2 está garantida 
tanto para os profissionais de 
saúde quanto para os idosos, 
informou a secretária-adjun-
ta Aline Gouveia.

A D2 segue sendo aplica-
da no Centro de Eventos para 
profissionais de saúde sob 
agendamento. A vacinação 
desse público começou no 
último dia 18 de janeiro. A D2 
está sendo agendada direta-
mente com os diretores dos 
hospitais, mas os profissio-
nais que tomaram a primeira 
dose da Coronavac via agen-
damento também receberão 
aviso para aplicação da se-
gunda dose. 

Entre a sexta-feira, 12, e o 
domingo, 14, foram vacinados 
um total de 10.533 D1 aplica-
das tanto em idosos quanto 
em profissionais de saúde. No 
Centro de Eventos, no mesmo 
período, foram 2.272 segunda 
doses aplicadas em profis-
sionais de saúde, totalizando 
5.343 aplicações. Mesmo com 
a segunda dose garantida, 
ainda não há previsão da apli-
cação em idosos.

Agora, esclarecimentos e 
alteração de imunização em 
drive-thru para domicilio ou 
vice-versa estão centraliza-
das no telefone 156. Um novo 
dia para que os faltosos sejam 
vacinados será divulgado em 
breve. (Marília Freitas)

Unimed vai construir hospital de 
campanha pela segunda vez

Aumento de casos.pressão na rede

A Unimed Fortaleza vai ini-
ciar construção de hospital de 
campanha mais uma vez. Com 
o aumento dos casos e da pres-
são assistencial na rede desde 
o inicio deste mês, o número 
de leitos disponíveis para aten-
dimento de pacientes com a 
doença está se esgotando. On-
tem, 15, apenas dois dos 76 lei-
tos de UTI da rede estavam dis-
poníveis para internações. As 
informações foram divulgadas 
pelo presidente da cooperativa, 
o médico Elias Leite.

A estrutura, que também fun-
cionou entre os meses de março 
e junho de 2020, deve ficar pron-
ta entre 10 e 15 dias. O número 
de leitos que serão somados aos 
atuais 76 não foi divulgado pelo 
médico. Nesta terça-feira, 16, 

uma ala com dez leitos de UTI 
será aberta pela cooperativa.

Entre os dias 1º e 15 de feve-
reiro, o número de pacientes in-
ternados em UTI quase dobrou 
— passou de 76 para 151. O in-
cremento foi ainda maior para 
aqueles que estão dependen-
do de ventiladores pulmonares 
para resistir à doença: 109% de 
aumento no mesmo período, o 
índice subiu de 43 para 90 pa-
cientes. Em relação às enfer-
marias, a ocupação é de 95% no 
Hospital Regional Unimed, prin-
cipal unidade de saúde da rede.

Em suas redes sociais, Elias 
Leite falou sobre o susto da equi-
pe da cooperativa com o aumen-
to tão vertiginoso do estado da 
pandemia. “Não acreditávamos 
que os casos iam subir tanto tão 

rápido, mas já que chegaram 
a um limite que nós tínhamos 
determinado previamente, to-
mamos a decisão de construir o 
hospital (de campanha)”, lamen-
ta. O médico disse que a expec-
tativa era que o início da cons-
trução acontecesse só no fim de 
fevereiro, caso necessário.

O número de pacientes inter-
nados em UTI entre domingo e 
ontem na Unimed subiu em 19, 
já aqueles que dependem de res-
piradores também foram incre-
mentados em 10. No domingo, 
14, 231 pacientes com suspeitas 
de Covid-19 foram atendidos 
pela rede privada. “Muitos estão 
brincando com a vida, mas tem 
muita gente em estado grave, in-
felizmente”, ponderou o médico. 
(Leonardo Maia)

cearenses morreram 
em decorrência da 
Covid-19, de acordo 
com dados do 
integrasUs 

10.836
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Sim, é Verdade, baixando no Ibiza, logo Lauro Fiúza e Bitoca 
adquiriram seu exemplar do Sociedade Cearense, afinal, restô 
cumbucano do Paulo Sérgio tem posto de atendimento. 

Sim, é Verdade, médico-escritor Eduilton Girão prestes 
a lançar segunda edição de Clínica Médica - Preceitos e 
Contextos. 

Sim, é Verdade, Tereza e Rubens Costa saudosos com 
regresso do filho engenheiro Eugênio, Saraiva Leão por mãe, 
a Brasília, onde reside. 

Sim, é Verdade, ex-presidente da Academia Ipuense de 
Letras, Abílio Martins, completamente envolvido em colossal 
pesquisa sobre Cronologia da Música Clássica.

Sim, é Verdade, Vicente Alencar e Margarida, onguista 
Sorriso Colgate, enfrentando engarrafamento gigante, ontem, 
para baixar na Praia das Fontes. 

VITÓRIA, Daniela e Régis Medeiros, 
com John Porto. (Rodrigues)

CARMO & LUZ

Lúcio Alcântara ocupando, no momento, duas presidências. 

Instituto Ceará, de onde sai quatro de março, e Academia de 
Letras, ficando até 2022.

CONFRA 

Marcelo Feitosa e dr Leopoldo Vasconcelos.

Dois próceres da UDN, em minha via internetiana de hoje. 

INDO & VINDO 

Marcado para novembro, no Aracati, Colóquio das Famílias 
Amaral Gurgel e Gurgel do Amaral. 

À testa, Tânia, que, por sinal, é Gurgel e também Amaral. 

| 15 DIAS | Precipitações estão mais concentradas no 

Centro-sul. Cenário segue favorável para chuvas até amanhã

Fevereiro tem chuvas 
71% abaixo do 
esperado para o mês

THAIS MESQUITA

PROGNÓSTICO para os meses 
de março, abril e maio deve ser 

divulgado ainda esta semana

A primeira quinzena do 
mês de fevereiro terminou 
com chuva acumulada abai-
xo da média no Ceará. De 
acordo com o balanço par-
cial da Fundação Cearense 
de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (Funceme), o Es-
tado alcançou apenas 29% 
do volume de precipitações 
esperado para todo o mês, 
quando a normal climatoló-
gica é de 188,6 milímetros. 
Até segunda-feira, 15, foram 
registrados 34,5 milímetros.

Todas as macrorregiões 
apresentam resultados ne-
gativos no período, confor-
me balanço parcial da Fun-
ceme atualizado às 13h09 
min desta segunda-feira. O 
Cariri recebeu mais chuvas, 
acumulando 101.7 mm; ain-
da assim, está 39% da nor-
mal climatológica, que é de 
166,8 mm. Sertão Central 
e Inhamuns acumulou 32,4 
mm, ou seja, 69,3% abaixo 
da normal climatológica, que 
é de 105,3 mm.

O Litoral de Fortaleza e 
o Litoral do Pecém foram 
as regiões que registra-
ram menos chuvas, 7,7 mm 
e 11,8 mm, respectivamen-
te. Percentualmente, cho-
veu 94,8% e 90,9% abaixo 
das normais climatológicas 
dessas regiões.

 Quanto aos municípios 
cearenses, 17 ainda não vi-
ram qualquer gota de chuva 
neste mês. Apenas Arnei-
roz, Cariús e Jucás tiveram 
desvios positivos nas mé-
dias observadas. Nas três 
cidades, respectivamente, 
choveu 6,9%, 34,4% e 72,1% 
acima do normal para fe-
vereiro. Entre as 7 horas de 
domingo e as 7 horas desta 
segunda-feira, choveu em 
pelo menos 48 municípios 
cearenses.

Conforme Meiry Sakamo-
to, gerente de Meteorologia 
da Funceme, as condições 
atmosféricas continuam fa-
vorecendo a ocorrência de 
chuvas no Ceará até amanhã, 
17. A partir daí, a tendência é 
de redução das chuvas no Es-
tado. Ela explica que as chu-
vas que ocorreram neste mês 
foram ocasionadas por áreas 
de instabilidade associadas 
à presença de vórtice ciclô-
nico de altos níveis e outros 
sistemas meteorológicos que 
favoreceram a formação de 
nuvens de chuva.

A meteorologista aponta 
ainda que o principal siste-
ma indutor de chuvas neste 
período do ano, a Zona de 
Convergência Intertropical, 
tem se mantido ao norte da 
linha do Equador. “De acor-
do com as análises, ela deve 
ficar afastada da região Nor-
deste pelo menos até o final 
de fevereiro. Isso é explicado 

pela temperatura da su-
perfície do mar, que tem se 
mantido mais aquecida no 
Atlântico tropical norte se 
comparado ao sul e configu-
ra um dipolo positivo, con-
dição desfavorável ao posi-
cionamento da ZCIT sobre o 
Ceará”, completa.

Segundo a Fundação Cea-
rense de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos (Funceme), o 
prognóstico do clima para os 
meses de março, abril e maio 
deve ser divulgado ainda 
nesta semana.

De acordo com o Portal Hi-
drológico do Ceará, dos 155 
reservatórios monitorados, 
nenhum está sangrando ou 
com nível superior a 90%. O 
Estado tem 64 açudes com 
volume menor que 30%. São 
ainda 15 reservatórios em 
volume morto. Estão secos 
os açudes Forquilha II, Jato-
bá, Madeiro, Monsenhor Ta-
bosa, Pirabibu e Salão.

MARCELA TOSI
marcelatosi@opovo.com.br

RONDA DOS NATAIS 

Terça, 16 de fevereiro: Márcio 

Távora, cujo pai, Edival, ficou 
conhecido como Homem das Pastas 
.... Marília Esteves, afim do clã da 
dona Albinha da Costa Barros .... 
Tom Barbosa, publicitário filho do 
saudoso José de Paula .... Alexandra 

Pinto, que mora, ou morou, nos 
States .... Michel Sales, estreou na 
edição 2020 do Livro da Nata. 

BON MOT

IMITA O SÁBIO 
QUE, MESMO 
NA OPULÊNCIA, 
PERMANECE 
MODESTO. 
(Sadi)
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Homem suspeito de ser con-
selheiro de uma facção crimi-
nosa nacional com atuação no 
Ceará foi preso na cidade de 
Morrinhos, a 208 quilômetros 
de Fortaleza. A prisão ocorreu 
na última sexta-feira, 12, em 
trabalho conjunto das Forças de 
Segurança do Estado, na cida-
de de Acaraú. Segundo a Polí-
cia, Fernando Lopes Barros, 35 
anos, possui ligações com Al-
merinda Marla Barbosa de Sou-
sa, 39 anos, a “Irmã Ruiva”. Eles 
são suspeitos de atuar juntos na 
execução de crimes como homi-
cídio. A mulher seria ainda res-
ponsável por gerenciar os cri-
mes com autorização da cúpula 
nacional da facção.

O homem tinha em aberto 
um mandado de recaptura do 
sistema judiciário e uma longa 
ficha criminal por crimes como 
roubo, tentativa de homicídio e 

associação criminosa. O suspei-
to já tinha sido avistado em uma 
localidade de Acaraú na última 
sexta-feira, 12. Ele foi seguido 
até um povoado, quando foi fla-
grado saindo de casa nos arre-
dores de uma praça.

Segundo o delegado adjun-
to da Delegacia de Combate às 
Ações Criminosas Organizadas 
(Draco), Alceu Viana, o suspeito 
fazia uso de uma tornozeleira 
eletrônica até outubro passado. 
“Ele já esteve preso por envolvi-
mento em roubos a instituições 
financeiras. Após receber o be-
neficio de monitoramento por 
tornozeleira eletrônica, no dia 9 
de outubro de 2020, ele rompeu 
essa tornozeleira quatro dias 
depois, e passou a ser um foragi-
do da Justiça”, explica Viana.

Conhecido como “Fernando 
Bombado” e “Véi da Foice”, o ho-
mem foi abordado pelos agen-
tes da Polícia e se apresentou 
com outro nome, além de portar 
identidade falsa. Quando ques-
tionado, confessou estar na pos-
se de arma de fogo calibre ponto 

40, apreendida junto de munição 
e aparelhos celulares. Além do 
cumprimento do mandado em 
aberto, “Fernando Bombado” foi 
autuado em flagrante por recep-
tação, porte ilegal de arma de 
fogo e uso de documento falso. 

O delegado Paulo Renato, da 
Draco, explica que a localidade 
escolhida pelo suspeito para ser-
vir de esconderijo era de difícil 
acesso.”O distrito tem um aces-
so difícil por estrada de terra. 
Não há sinal de telefone celular, 
é bastante escondido. Ele estava 
exercendo uma função de lide-
rança na organização crimino-
sa. Já havia sido preso há alguns 
anos por realizar roubos a insti-
tuições financeiras. Diante disso, 
é como se ele recebesse um título 
do crime para exercer essa fun-
ção de liderança do grupo”, diz.

Segundo as investigações da 
Polícia, Fernando Lopes estaria 
envolvido em atos referentes ao 
tráfico de drogas, e organização 
de homicídios quando houvesse 
o interesse da facção crimino-
sa. Além de definir a compra e 

| LIDERANÇA DO TRÁFICO | Segundo a Polícia, o homem rompeu 

a tornozeleira quatro dias após o equipamento ser colocado. Ele passou a ser foragido 

Conselheiro de facção rompe 
tornozeleira e é preso no 
Interior  

Gabriel borGes/ o Povo

As INFormAÇÕEs sobre a prisão do 
suspeito foram repassadas em coletiva 

imprensa ontem

GAbrIEl borGEs
gabriel.borges@opovo.com.br

venda de drogas no Estado, bem 
como o local utilizado para es-
conderijo de drogas.

A “Irmã Ruiva” foi considerada 
como uma das chefes criminosas 
mais procuradas do Ceará pelo 
Programa Estadual de Recom-
pensa até ano passado, quando 
foi presa por equipes da Delega-
cia de Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas (Draco) na 
cidade de Jijoca de Jericoacoara.

A prisão do suspeito contou 

com a participação de investi-
gadores da Draco, dos departa-
mentos de Inteligência Policial 
(DIP) e de Polícia Judiciária do 
Interior Norte (DPJI-Norte), da 
Polícia Civil do Estado do Ceará 
(PCCE), da Coordenadoria de In-
teligência (Coin), da Secretaria 
da Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS), além do apoio 
da Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP). (Colaborou 

Júlia Duarte)
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A 
reportagem da edi-
ção de domingo do O 
POVO sobre o motim 
de policiais militares 
que aconteceu um ano 
atrás no Ceará traz um 

alerta importante e oportuno para 
as forças políticas

responsáveis do nosso Estado. 
Dentro do governo, por um lado, e, 
por outro, entre os que se apresen-
tam como lideranças representa-
tivas dos grupos que integram o 
nosso aparelho militar fardado, tão 
importante e fundamental à garan-
tia de segurança do cidadão. Há res-
ponsabilidades maiores e menores, 
mas, de verdade, cada um tem seu 
papel a desempenhar responsavel-
mente para que episódios como os 

que assistimos acontecer no começo 
daquele ano de 2020 nas nossas ruas 
e cidades não venham a se repetir. 
Nunca mais.

O texto assinado pelo repórter 
Henrique Araújo faz um apanha-
do histórico interessante e fiel do 
que aconteceu, embora o seu viés 
mais importante busque olhar para 
frente, a perspectiva de futuro. Es-
pecialistas, autoridades e repre-
sentantes dos segmentos militares 
tentam responder se há riscos de 
tudo voltar a acontecer e, infeliz-
mente,  ninguém parece capaz de 
dar uma resposta definitiva e tran-
quilizadora para a sociedade. O ce-
nário de hoje, controlado e pacifi-
cado que pareça, não é suficiente 
para garantir que, por exemplo, o 

ano eleitoral de 2022 não funcione, 
como calendário que a política mo-
biliza, como fator de animação para 
alteração de ânimos e o restabele-
cimento de uma situação indeseja-
da de instabilidade no estratégico 
setor de segurança pública.

Talvez uma reflexão importante 
que caiba ser feita pelas próprias 
lideranças, desde logo, é quanto 
à resposta política que a popula-
ção deu ao movimento através do 
voto. Praticamente todos os pro-
tagonistas do motim que tentaram 
aprovação popular à sua luta atra-
vés das urnas na disputa eleito-
ral de 2020 acabaram derrotados, 
numa demonstração inequívoca e 
contundente de rejeição à estraté-
gia que colocaram em prática para 

pressionar o governo, fazendo de 
vítima principal, no fim das contas, 
o cidadão que ficou desprotegido e 
entregue à própria sorte durante 
aqueles 13 desesperadores dias.

O que se espera é que as con-
versas continuem acontecendo em 
ambiente mais sereno, que os re-
presentantes governistas estejam 
dando à pauta apresentada pelos 
militares, justa em boa parte dos 
seus itens diante de um segmento 
profissional que não costuma ser 
reconhecido na dimensão em que 
é importante para a sociedade, a 
atenção de que se faz merecedora 
para se checar ao limite real do que 
o Estado tem condições de oferecer. 
Sem a necessidade de motins ou 
confusões. 

Sobre o motim, os alertas e as lições

com a sensação de que lá, pelo menos, eles 
mandam nos destinos dos “atores”. Nos 
palcos de Brasília, ao contrário, a sensação 
é de frustrante impotência. Como hoje qua-
se tudo se reveste de caráter político, é pos-
sível fazer das disputas entre os brothers o 
microcosmo de questões identitárias e do 
debate sobre representatividade social. In-
dependentemente do resultado, cada um 
poderá se sentir representado pelo partici-
pante preferido.

Em meio aos cenários instáveis das no-
tícias efêmeras, não existe roteiro prévio. 
É possível transitar em todas as plata-
formas e imergir em conteúdos diversos. 
Mas se arme com as ferramentas que de 
fato protegem: o olhar atento, a refl exão 
crítica, a disposição democrática e o es-
pírito humanista. 

cicero_robson@yahoo.com.br

Na midiática realidade das redes sociais 
(virtuais, virais e vorazes), a disseminação 
e o consumo incessantes das informações 
impõem o desafi o permanente do olhar 
atento e refl exivo. A cada semana, um novo 
assunto ocupa o noticiário, trazendo polê-

mica e exortando o enga-
jamento momentâneo dos 
internautas. Mas o que à 
primeira vista parece re-
presentar o amadureci-
mento da opinião pública, 
tem se mostrado um se-
dutor instrumento de dis-
tração das consciências.

Se não haverá carnaval 
no surreal ano de 2021, que tal se deleita-
rem com as notícias sobre os gulosos gastos 
do Governo Federal com leite condensado? 

Pode até não resolver o problema da cor-
rupção, mas quem quer perder a piada? Há 
muito tempo, rir do absurdo tem funciona-
do como uma verdadeira catarse coletiva. 
A política já se rendeu mesmo às estraté-
gias do marketing publicitário... Então, até 
notícia ruim rende visibilidade gratuita. 
Afi nal, 2022 está chegando, e quem não é 
visto, não é lembrado. A carnavalização da 
política aceita até uma festa com 300 pes-
soas para aglomerar (ops, comemorar) a 
eleição do Presidente da Câmara, com di-
reito à despudorada retirada das máscaras 
(reais e simbólicas).

Mas quem não estiver com vontade de 
acompanhar o enfadonho e previsível ro-
teiro político, pode se aventurar no univer-
so dos “reality shows”, cuja realidade mais 
evidente é a de enganar os telespectadores 

Carnavais, mamatas e big brothers

Sociólogo e 

professor

Cícero Robson Pereira 

profdanielmaia@gmail.com

Nos últimos anos o Brasil tem tido 
grandes mudanças culturais, as quais es-
tão fazendo nosso país se tornar um lu-
gar melhor para se viver. Essa evolução 
é muito importante que aconteça o mais 
rápido possível, pois ela demorou muito 

para começar.
Em vários momentos 

do nosso dia a dia pode-
mos verifi car tal evolu-
ção cultural, seja no uso 
do cinto de segurança 
dos veículos, o qual antes 
da reforma do Código de 
Trânsito em 1997 qua-
se nunca era utilizado e 

hoje em dia os motoristas não precisam 
nem mesmo pedir para que os passagei-
ros o coloquem; no reconhecimento da 

arte urbana, a qual sempre existiu nas 
ruas das grandes cidades, mas não era 
reconhecida; no maior respeito e cuidado 
com os animais, inclusive com a crimi-
nalização de condutas agressivas contra 
eles; com a maior tolerância a diversida-
de, pois apesar de ainda acontecer atos de 
violência e discriminação contra algumas 
minorias, de outro lado há uma maior 
compreensão de que todos somos dife-
rentes uns dos outros e por isso mesmo 
todos merecem respeito; evoluímos tam-
bém no que tange ao respeito ao consu-
midores, os quais hoje não toleram mais 
serem enganados ou prejudicados em 
uma relação contratual, tendo aprendido 
a reivindicar os direitos que o Código de 
Defesa do Consumidor nos trouxe.

Entretanto, a maior mudança ocorreu 

no que tange à intolerância à corrupção 
e às práticas odiosas que antes eram co-
muns de se ver, tais como a famosa “car-
teirada” ou o tráfi co de infl uência. 

É certo que ainda vemos muitos es-
cândalos de corrupção, mas também é 
verdade que aquele sentimento de impu-
nidade alimentado pela falta de punição 
para pessoas ricas e poderosas não exis-
te mais. Notem que nos últimos quatro 
anos dois Presidentes da República foram 
encarcerados, situação que era inimagi-
nável a poucos anos atrás. Sem falar dos 
maiores e mais ricos empresários do país, 
a exemplo de Eike Batista, os quais tam-
bém tiveram que amargar a sensação de 
ver o sol nascer quadrado.

Enfi m, ainda temos muito o que evo-
luir, mas é inegável que o Brasil mudou. 

O Brasil mudou!

Professor Doutor de Direito 

da UFC, Advogado e Colunista 

do jornal O Povo.

Daniel Maia

silvana.ribeiro.costa@gmail.com 

O Brasil está entre os países com maior 
carga tributária. Segundo o IBPT (Institu-
to Brasileiro de Planejamento Tributário), 
se fi zéssemos parte da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), ocuparíamos o 14º lugar no 

ranking geral dos países 
com maior carga tribu-
tária. Na América Latina 
e Caribe, nos destacamos 
como o país que mais tri-
buta, atingindo 33,17% do 
PIB de 2019. Dois aspec-
tos merecem destaque 
em relação à tributação 
brasileira: Índice de Re-
torno

de Bem Estar à Sociedade (IRBES), estu-
do que mede o quanto de retorno um país

oferece à população, de acordo com a 

Carga Tributária e Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH): estamos na 30º 
posição com relação ao retorno, última 
posição desde o início da pesquisa, há dez 
anos e o Sistema Tributário Regressivo 
que arrecada, em

termos relativos, mais de quem ganha 
menos. Esta sistemática tributa, sem le-
var em consideração a capacidade con-
tributiva prevista na Constituição que or-
dena tratar desigualmente os desiguais e 
propiciar equidade no tratamento.

Os países com maiores cargas tributá-
rias tributam majoritariamente renda e 
patrimônio. O Brasil, em dissonância com 
estes países, tributa de forma preponde-
rante bens e serviços, através de impos-
tos indiretos, equivalendo a quase 2/3 da 
carga tributária

brasileira. Os impostos diretos que in-
cidem sobre renda e patrimônio, como 

lucros e dividendos, não são tributados; 
tornando o Brasil um paraíso fi scal no ce-
nário internacional.

A Constituição prevê o Imposto sobre 
Grandes Fortunas. Esperamos sua

regulamentação com a aprovação da 
Reforma Tributária em tramitação no 
Congresso Nacional, visando mitigar a 
profunda desigualdade social para tirar 
o Brasil do ranking dos países mais desi-
guais do mundo. Urge que seja aprovada 
uma sistemática tributária que

contemple a simplificação, pro-
gressividade e o atendimento das ne-
cessidades dos entes federados não 
descuidando da primazia dos direitos 
constitucionais inerentes.

Um sistema tributário imerso em prin-
cípios de justiça e solidariedade, é esta 
a Reforma Tributária que aguardamos 
aprovação no Congresso Nacional. 

Reforma tributária e justiça fi scal

Diretora do 

Sindicato dos 

Contabilistas no 

Estado do Ceará 

((Sindcont)

Silvana Ribeiro 
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Qual Luiz você conhece?A história de um Continente         
chamado Nordeste

Me chamo Luiz, tenho 9 anos de idade 
e sou um menino de muita sorte.

Às vezes, percebo as pessoas me 
olhando de um jeito estranho, que já 
fizeram me sentir mal. Já levei bron-
ca por meu comportamento e vi pes-
soas falando para minha mãe me ensi-
nar bons modos. Vi também minha mãe 
chorando, tentando explicar que não é 
culpa minha. 

Um dia, criei coragem e perguntei a 
ela por que geralmente as pessoas me 
tratavam diferente. Até aquelas que me 
amam não me entendiam. 

Minha mãe falou que isso não tem 
nada a ver com amor. As pessoas, por 
muito tempo, foram acostumadas a 
colocar cada uma em espaços dife-
rentes, separadas por suas caracte-
rísticas, e hoje não sabem conviver 

com as diferenças. Fiquei feliz, en-
tendi que o problema não estava em 
mim, mas nos olhos de cada um. Mi-
nha mãe falou que nossa missão ago-
ra era viver junto com todo mundo. 
Nessa convivência, todos aprendem 
que as pessoas, mesmo diferentes, 
podem fazer muitas coisas impor-
tantes através de nossos talentos e 
possibilidades. Só assim, o mundo vai 
aprender a viver junto e acreditar em 
todas as formas de ser.

Hoje, minha mãe me falou que eu te-
nho autismo. Não entendi bem o que ela 
quis dizer, mas acho que é o nome que 
se dá ao meu jeito diferente de ser. Ela 
também me falou que eu nasci com um 
super poder: o de transformar o mundo 
em minha volta! Essa transformação só 
acontece com quem convive comigo e se 
deixa acreditar nas possibilidades. Hoje, 
me sinto um super-herói! 

E você, já tem um Luiz na sua vida? 

Nascemos entre o Norte e o Leste.  
Fomos o berço do Brasil.
Os nativos, verdadeiros donos das ter-

ras, sofreram as violências da invasão 
europeia. Como não conseguiram domi-
ná-los a contento, os exploradores trou-
xeram nossos irmãos da Mãe África para 
serem escravizados em detrimento de ga-
nhos exorbitantes. Foi o nosso chão que, 
em princípio, os recebeu.

Somos fortes! Forjados nas lutas des-
de sempre!

Os nove estados são visitados pelo astro 
rei diariamente. Somos calorosos, festivos e 
acolhedores! 

O sangue que corre nas nossas veias tem 
um quê a mais de gosto pela felicidade.

 “Minha terra tem palmeiras onde canta o 
sabiá” e, também, a jandaia, a asa branca, a 
graúna, o corrupião, o cancão, o boé e o car-
cará, “que pega, mata e come”. 

A natureza nos ensina. O “mandacaru 
quando fulora na seca” avisa que a chuva vai 
chegar. A nossa mata muda de roupa. Veste-
se de verdes mil. Sua roupagem cinza, quase 
branca, ela guarda para tempos de estiagem.  

Somos educados sim! Os índices educacio-
nais falam por si. Além disso, somos amáveis, 
corteses, gentis! Sabemos acolher com alegria 
àqueles que vêm a passeio ou a trabalho. A 
isso denominamos de educação emocional.

Temos um oceano de ponta a ponta!
As águas dos “verdes mares, que brilhais 

como líquida esmeralda aos raios do sol nas-
cente”, acolhem viajantes que vêm fugindo da 
lida nas cidades de gente mais quieta e conti-
da. O mesmo oceano de águas quentes e sal-
gadas oferece delícias que só existem aqui. 

Somos um “continente” que vive no 
Brasil. Esse país plural que abriga tantos 
outros povos.

Tombemos para muito longe o pre-
conceito.Celebremos, pois, a liberdade 
de ser quem somos!

cátia menezes carneiro Siebra  
Liduína vidal

catiamcsiebra@gmail.com

lid.vidal09@gmail.com

pArA pArTIcIpAr: envie seu texto para jornaldoleitor@opovo.Com.br ou ligue para 3255 6104

Os textos deverão ter no máximo 1850 caracteres (com espaços) – com nome completo, endereço, telefone, e rG do remetente, que se responsabilizará pelo conteúdo. Os textos poderão ser resumidos, e o povo se reserva no direito de selecioná-los para publicação.

JORNAL DO LEITOR

ESTE ESpAço é dESTInAdo AoS TExToS doS ALunoS dE EScoLAS púbLIcAS, pArTIcuLArES E rEpórTErES cucA pArTIcIpAnTES do projETo corrESpondEnTE o povo

DIRETO DA EscOLA

É preciso  
mudar o mundo Antônio rodrigues neri

maria vitória passos

A diversidade atônita 

Correspondente o povo rede Cuca

Correspondente o povo rede Cuca

A fuga e a estadia
maria clara carneiro rolim
Correspondente o povo rede Cuca

Uma escola perfeita, sem erros. Até o pequeno 
tijolo contém a perfeição que exala daquele lu-
gar. O relógio batia exatamente às seis em ponto; 
quatro amigas estavam em uma só fileira, com a 
distância de dois pés, esperando a confirmação 
de que estão sendo completamente manipuladas 
e tendo seus passes feitos em perfeição. A pes-
soa colocada para julgar suas ações, na verdade, 
não tinha um rosto. Não tinha rosto, gênero, e 
nem forma, era apenas algo. Estavam cansadas, 
queriam descobrir logo o que era a liberdade que 
tanto falavam sobre. Porém, nem todas concor-
davam. Olivia, que sempre esteve com um pé 
atrás, negava e explicava sobre o motivo de pre-
cisarem continuar ali, pois era perigoso demais. 
Entretanto, ninguém a escutou. 

Olivia ficou ali, presa no colégio, olhando ao 
fundo suas amigas a abandonarem, em busca de 
viver suas vidas. Enquanto hesitava em ao menos 
adentrar a enorme floresta ao redor, seus olhos 
tremeram em raiva; se recusava a acreditar que 
quem chamava de irmãs, a deixaram por uma 
oportunidade única. 

Ana Andrade

Simplesmente 
acontece

Correspondente o povo rede Cuca

Sem querer parecer arrogante, mas pensar na 
gente me faz lembrar de alguns casais de cinema.

Seríamos como 
Morticia e Gomez
Elizabeth Bennet e Darcy
Fiona e Shrek 
Holly e Garry
Woody e Beth
Rosie e Alex 
Uma mistura de orgulho, preconceito, uma 

pitada de atitudes ogras, um dedinho de humor 
fúnebre, um casal quase que nada a ver, mas es-
colhidos a dedo.       

Românticas sem causa e sem querer redenção 
por isso. 

No mundo onde românticos vivem tem sim o 
clímax, a problemática, mas também tem muito 
amor e cafonices, elas têm carta branca para se-
lerepearem entre nós.

Seremos, enquanto der, um simplesmente 
acontece.

A diversidade na favela é grande, desde a Oscar 
Araripe à rua Mirtes Cordeiro. O respeito é grande, 
a diversidade também. Diversidade de culturas, 
credos e sexualidades. A última vez sendo negli-
genciada, já que pouco se vê em políticas públicas 
de acolhimento e ajuda a nós todos que sofremos 
diariamente com o preconceito enraizado nessa 
sociedade patriarcal. 

Me dói saber que as minhas não estão protegi-
das e que a justiça parece cega e atônita perante 
minha existência. 

Exigências, é isso que faço para que as minhas 
não morram em valas, canais, ruas e matagais, 
sem sua devida investigação e elucidação dos fatos. 

Mãe chora, família chora e o País chora. Uma cor 
se sobressai no nosso arco íris. O vermelho sangue, 
que escorre nas ruas, nas valas e nos matagais. 
Sangue delas. Nosso sangue. Meu sangue. 

Em cada canto do mundo há pessoas para 
ditarem suas opiniões, crenças e sobretu-
do, suas verdades absolutas. É um processo 
aprender a filtrar ideias, pensamentos, com-
portamentos, opiniões e finalmente entender 
que as pessoas comumente julgam a vida con-
forme suas vivências. 

É necessário termos uma mente aberta, um 
olhar amplo sobre as questões da vida, mas para 
além disso, buscarmos desfrutar horizontes. 
Talvez seja esse o caminho para a transforma-
ção, assim teremos um mundo diferente, com 
pessoas diferentes e mais colorido. Caso contrá-
rio, existe muita gente para ditar regras com o 
intuito de fazer com que o mundo permaneça um 
lugar obscuro e difícil de se viver.

Vamos comemorar

Estamos na época da festa 
mais popular do Brasil: o carna-
val. Não há nada mais brasilei-
ro do que o samba, os blocos de 
rua, enfim, aquela aglomeração 
típica desses dias. Infelizmente, 
este ano será diferente. O car-
naval, pelo menos aqui no Cea-
rá, foi cancelado, em virtude da 
pandemia do novo coronavírus. 
Notícia péssima para quem tra-
balha nessa festa e, claro, para 

quem curte a folia.
No entanto, será mesmo que 

não temos motivos para come-
morar? Se você está com saúde 
e tem sua família por perto, isso 
já basta para celebrar a vida. A 
melhor maneira disso aconte-
cer é você ficando em casa, com 
aqueles que ama, se protegendo 
e observando os pequenos mi-
lagres da vida. Vamos brincar 
com nossos filhos, beijar nossos 
pais e nos fantasiar de alegria, 
esperança e amor. Cante, dan-
ce, você está vivo!

dani cardoso
Correspondente o povo rede cuca

Agora estou bem

Há quanto tempo estou sem 
escrever? Muito tempo, diz a voz 
em minha mente. Agora, senta-
do no meu quarto em frente à 
tela fria de LCD com pixels quei-
mados, paro para pensar “o que 
me levou a digitar?”

A metalinguagem por si só, 
mostra o quão decadente estou e 
me faz lembrar daquela cena em 
uma série em que dois escrito-
res estão a conversar, mas pelo 

tom de voz de um deles, mais 
parece ser uma briga metafóri-
ca sobre a única coisa que faz o 
escritor se sentir bem, escrever. 
Sim! Um deles estava se sentindo 
triste, ansioso, sem perspecti-
va de nada e sabendo que tinha 
que escrever, mas não se sentia 
bem para tal, o outro por sua 
vez, respondeu que ele só estava 
assim justamente por não estar 
escrevendo a muito tempo.

Conclui-se que, para quem es-
creve, até falar sobre escrever, faz 
bem. Estou bem!

Luan diones oliveira Teixeira
Correspondente o povo rede Cuca
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O sonho alvinegro de con-
quistar uma vaga na Copa Li-
bertadores deve ficar para a 
próxima edição do Campeonato 
Brasileiro. Com a derrota para 
Fluminense por 3 a 1, ontem, no 
Castelão, o Ceará praticamente 
abandonou essa disputa.

Por mais que o Vovô ainda 
tenha chances matemáticas de 
terminar no G-8 da competição, 
somente uma combinação de re-
sultados muito bem encaixada 
levaria o Vovô ao principal tor-
neio de clubes da América do Sul. 

Os dois adversário que o Cea-
rá tem pela frente, os rebaixa-
dos Coritiba-PR e Botafogo-RJ, 
dão até uma esperança, mas os 
concorrentes do Vovô têm três 
ou quatro pontos a mais, alguns 
deles com três partidas a dispu-
tar. Nunca um time brasileiro 
terminou entre os oito primei-
ros com 52 pontos, marca máxi-
ma que o Alvinegro pode atingir.

O cenário poderia ser outro 
se o Vovô tivesse feito o dever de 
casa ontem. O Alvinegro até li-
derou as principais estatísticas, 
mas desperdiçou as chances 
mais claras que criou e encon-
trou um adversário eficiente 
nas finalizações.

A equipe carioca chutou qua-
tro bolas na meta do Ceará 
e três entraram. Houve pelo 
menos mais dois bons arre-
mates, que foram desviados 
no caminho. Curiosamente, 
os gols do Flu saíram nos mo-
mentos em que o Vovô mais 
apresentava volume de jogo.

No primeiro tempo, por 
exemplo, o Fluminense prati-
camente não produziu ofensi-
vamente. Enquanto o goleiro 
Marcos Felipe trabalhou para 
espalmar chutes de Bruno Pa-
checo, na área, e de Charles, de 
longe. O arqueiro tricolor tam-
bém suou frio com finalização 
de Fernando Sobral que beijou 
a trave direita e com desvio de 
Vina, aproveitando cruzamento 
preciso de Saulo Mineiro.

O papo no vestiário do Ceará 
tinha tudo para ser positivo no 
intervalo, não fosse o passe em 
profundidade de Nenê, aos 44 
minutos, que deixou a defesa 
postada em linha do Ceará para 
trás e fez a bola cair nos pés de 
John Kennedy. O jovem atacan-
te de 18 anos se redimiu de fu-
rada feia que fizeram no come-
ço do jogo ao chutar na saída de 
Richard e marcar.

Para o segundo tempo, Da-
niel Azambuja — substituto do 
suspenso Guto Ferreira — lan-
çou Wescley e Vizeu. O primei-
ro entrou com muita vontade e, 
nas duas primeiras jogadas que 
participou, conseguiu invadir a 
área, mas não concluiu a jogada.

Na primeira vez que o Flu-
minense foi ao ataque no se-
gundo tempo, porém, mais um 
gol. Noutro passe de Nenê, des-
sa vez por cima, Egídio pegou 
a bola na linha de fundo, pela 
esquerda, já na grande área e 
cruzou para o meio. Martinelli 
arrematou para o gol.

Sem nada a perder, o Vovô 
se lançou mais para o ata-
que e apostou na juventude e 

velocidade de Jacaré e Rick. Ne-
nhum dos dois teve chance clara 
de marcar, mas o primeiro par-
ticipou do lance que terminou 
com penalidade sobre Vina.

Aos 30, em troca de passes 
na grande área do Flu, Calle-
gari derrubou o meia alvine-
gro e o árbitro marcou pênalti. 
O próprio Vina cobrou e dimi-
nuiu, tornando-se, ao mesmo 
tempo, o autor do gol 200 do 
Alvinegro na Série A e o maior 
artilheiro do clube em um 
Brasileirão. O tento bem que 
poderia ter sido o de empate, 
já que minutos antes, o camisa 
29 do Ceará deixou Wescley de 
frente pro gol para cabecear, 
em cruzamento, mas a bola 
subiu demais na finalização.

O Ceará teria boa chance de 
marcar no último lance do jogo, 
quando Fabinho arriscou chute 
de muito longe e obrigou Marcos 
Felipe a fazer boa defesa. Mes-
mo se a bola tivesse entrado, po-
rém, já não seria suficiente. Isso 
porque aos 42, após cobrança de 
falta, Samuel tinha acertado ca-
beçada e fechado a conta em 3 a 
1 para o Fluminense.

brennoreboucas@opovo.com.br

| Brasileirão | Ceará perde por 3 a 1 para Fluminense em Casa e pratiCamente dá 
adeus ao sonho de libertadores. “Crias” da base CarioCa marCaram os três gols

Deu Xerém 
no Castelão
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ceará criou chances, mas Fluminense 
mostrou mais eficiência no Castelão

brenno rebouças

Ceará
4-2-3-1: richard; eduardo, 
t. Pagnussat (Klaus), 
luiz otávio e B. Pacheco; 
Fabinho e Charles 
(Wescley); F. sobral, vina 
e léo Chú (Jacaré); saulo 
Mineiro (F. vizeu). 
Téc: daniel azambuja

Fluminense
4-3-3: Marcos Felipe; 
Calegari, Frazan, l. Claro e 
egídio; Martinelli (andré), 
Yago e Nenê (Hudson); 
luiz Henrique (F. Pacheco), 
lucca (M. araújo) e J. 
Kennedy (samuel).
Téc: Marcão

SÉRIE A 2020

Local: Castelão, em 
Fortaleza-Ce
Data: 15/2/2021
árbitro: Wilton Pereira 
sampaio-Go
assistentes: Fabrício 
vilarinho da silva-Go e Bruno 
raphael Pires-Go
var: elmo alves resende 
Cunha-Go
cartões amarelos: léo Chú 
(Cea); lucca (Flu)
renda e público: jogo 
de portões fechados em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus
Gols: 44min/1t - John 
Kennedy recebe passe de 
Nenê e finaliza na saída do 
goleiro; 13min/2t - egídio 
cruza para o meio da área e 
Martinelli finaliza; 32min/2t - 
vina cobra pênalti e converte; 
42min/2t - Falta cobrada e 
samuel desvia de cabeça

1x3

Ficha Técnica
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As contas para permanência 
do Fortaleza na Série A vão do 
simples ao complexo. No pri-
meiro cenário, vitória por qual-
quer placar no sábado sobre o 
Bahia, adversário direto contra 
o Z-4, já assegura o clube cea-
rense por mais uma temporada 
na elite do futebol nacional sem 
depender de outros resultados. 
A situação fica mais complicada 
em caso de empate ou derrota, 
que também podem garantir o 
Tricolor na elite, a depender de 
tropeços de Vasco da Gama-RJ 
e Goiás na 37ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Os cariocas encaram o Co-
rinthians-SP, fora de casa, 
na próxima rodada. Já os 
goianos jogam dentro de 
seus domínios contra o RB 
Bragantino-SP. Os dois times 
paulistas lutam por vaga na 
pré-Libertadores e, portan-
to, devem entrar com foco 
máximo para as partidas.

Apesar da derrota para o 
Palmeiras-SP, em São Pau-
lo, o time cearense segue com 
condições favoráveis pela per-
manência. O Leão do Pici tem 
o fator casa como trunfo para 
carimbar a vaga para a pró-
xima edição da Série A. O clu-
be comandado pelo técnico 

Enderson Moreira está invicto 
há cinco jogos no Castelão.

Dos últimos 15 pontos dis-
putados no Castelão, o Tricolor 
conquistou 11. A sequência in-
victa começou com dois em-
pates e tem agora três vitórias 
consecutivas. Neste recorte, o 
Leão mostrou equilíbrio entre 
ataque e defesa, marcando oito 
gols e sofrendo apenas um. 
Antes da virada de ano, o For-
taleza encarou Flamengo-RJ e 
Grêmio-RS em casa, somando 
dois pontos após empates sem 
gols. Já em 2021, os cearenses 
triunfaram diante do Santos
-SP (2 a 0), Coritiba-PR (3 a 1) e 
Vasco-RJ (3 a 0).

O Leão do Pici venceu as 
duas últimas partidas no Cas-
telão justamente contra rivais 
na parte de baixo da tabela. 
As vitórias do Fortaleza, en-
tão, afundaram o agora re-
baixado Coxa e o Cruzmaltino, 
atualmente no Z-4. Depois 
dos triunfos, a equipe cearen-
se acabou derrotada na rodada 
passada para o Palmeiras. A 
sequência do Bahia, porém, é 
bem mais negativa: são qua-
tro confrontos sem vitória, 
com três empates e um revés.

O técnico Enderson Moreira 
inicia a preparação para o due-
lo decisivo contra o Bahia hoje 
à tarde. A equipe terá a sema-
na cheia para ajustar os erros 
apresentados na derrota para 
o Palmeiras, quando teve atua-
ção apática.

“É pegar as lições (do jogo 
contra o Palmeiras) e projetar 

aurelio alves

Caminhos para 
o alívio imediato
| Brasileirão 2020 | Conheça os Cenários para o Fortaleza garantir permanênCia 
anteCipada na série a. triColor pode se livrar do rebaixamento até Com derrota

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

voLante Juninho vai reforçar o Fortaleza 
no jogo decisivo contra o Bahia

série a

compLemento Da 36ª roDaDa
Ceará 1x3 Fluminense
sport 0x0 rB Bragantino
37ª rodada
20/2 (sábado) - Coritiba x Ceará - 
18h30min
Fortaleza x Bahia - 21 horas
21/2 (domingo) - Flamengo x internacio-
nal - 16 horas
Corinthians x vasco - 16 horas
sport x atlético-MG - 16 horas
santos x Fluminense - 18h15min
Grêmio x athletico-Pr - 18h15min
Goiás x Bragantino - 20h30min
22/2 (segunda) - Palmeiras x atlético-Go 
- 18 horas
Botafogo x são Paulo - 20 horas

36 e 37ª rodadas

time pG J v
 1º internacional 69 36 20
 2º Flamengo 68 36 20
 3º atlético-MG 62 36 18
 4º são Paulo 62 35 17
 5º Fluminense 60 36 17
 6º Palmeiras 56 34 15
 7º Grêmio 56 36 13
 8º athletico-Pr 50 36 14
 9º santos 50 35 13
 10º Corinthians 49 35 13
 11º Bragantino 49 36 12
 12º Ceará 46 36 12
 13º atlético-Go 46 36 11
 14º sport 42 36 12
 15º Fortaleza 41 36 10
 16º Bahia 38 36 10
 17º vasco 37 36 9
 18º Goiás 36 36 9
 19º Coritiba 28 35 6
 20º Botafogo 24 36 4

CaMPeoNaTo BrasILeIro

classificados 
para libertadores

classificados 
sul-americana

rebaixados para 
série B 

cLassificação

uma decisão no sábado (...) A gen-
te não teve atuação boa, não con-
seguiu encurtar, marcar da for-
ma como a gente marca. Vamos 
nos preparar com toda energia e 
força para a gente possa conse-
guir grande resultado no sábado”, 
comentou Enderson em coletiva 
pós-jogo em São Paulo.

O treinador tem o retorno do 
volante Juninho para o embate 
com clima de final. O jogador, 
ex-Bahia, cumpriu suspensão 

pelo terceiro cartão amarelo 
e está disponível. O camisa 5 é 
o atleta do Fortaleza com de-
sempenho mais bem avaliado 
no elenco, segundo o SofaScore, 
site especializado em estatísti-
cas de futebol.

Além de Juninho, Enderson 
Moreira pode ter mais um ti-
tular de volta. O meio-campis-
ta Luiz Henrique, destaque nas 
vitórias sobre Coritiba e Vasco, 
teve desconforto no quadril e 

não enfrentou o Palmeiras. No 
último boletim médico divul-
gado pelo Tricolor, uma hora 
antes do confronto diante do 
Verdão, o camisa 88 estava em 
fase final de recuperação.

A ausência do meia foi bas-
tante sentida na criação ofen-
siva do Fortaleza na rodada 
passada. Titular nos dois triun-
fos recentes em casa, ele con-
tribuiu de forma decisiva com 
duas assistências.
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No último domingo, 14, o 
Ferroviário se sagrou campeão 
da Taça Fares Lopes 2020, após 
vitória por 1 a 0 sobre o Icasa no 
estádio Domingão, em Horizon-
te, com gol marcado por Bergui-
nho. Além do valor esportivo, a 
conquista garantiu ao clube co-
ral uma vaga na primeira fase da 
Copa do Brasil 2021. O Tubarão 
da Barra deve receber boa cota 
em dinheiro para a participação 
no torneio e terá visibilidade na-
cional, que pode ser ampliada 
dependendo do oponente inicial 
e do avanço do time no certame.

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) ainda não defi niu 
as cotas que serão disponibilizas 
para os participantes da Copa do 
Brasil deste ano. Se forem leva-
dos em consideração os valores 
da edição 2020, o Ferroviário ar-
recadaria R$ 540 mil para jogar 
a primeira fase, pois o clube está 

incluso no grupo 3 na divisão, 
que abrange times fora da Série 
A do Campeonato Brasileiro em 
2020 e que estão abaixo do top-
15 no ranking da entidade.

O sorteio da Copa do Brasil 
será realizado após o encerra-
mento do Campeonato Brasilei-
ro 2020, que terá fi m no dia 25 de 
fevereiro. O clube coral atuará 
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EM 2019, o Ferroviário encarou o Corinthians 
logo na primeira fase e, mesmo caindo, deu 

bastante trabalho para o Timão

MATAS  DO  ALÉM
.FLUMINENSE venceu o Ceara (3 a 1) ontem à noite, no 
Castelão, primeiro por ter merecido. Segundo porque o Ceará 
se perdeu nas matas do além do Brasileirão. Estagnou nos 
46 pontos, deu-se por satisfeito, dali não sai, dali não tem o 
menor interesse em sair.. FOI uma vitória construída por um time recheado 
de jovens oriundos do Xerém, subúrbio carioca, onde o 
Fluminense foi encontrar seu mapa da mina para vencer a 
grave crise financeira pela qual passava..SIMPLES explicar. Resolveu investir na garotada, teve 
coragem para tal, deixou uns três ou quatro veteranos para 
dar estabilidade emocional aos mais jovens. Fórmula tão 
simples quanto se fazer uma conta de somar.

 POÇÃO MÁGICA.RESULTADO de toda essa poção mágica, o Flu está na 
Libertadores com um time barato, jovem, bom, que faz da 
velocidade sua arma mais letal. .FRED, o veteraníssimo, não fez a menor falta. O garoto 
John Kennedy, 18 anos, foi lá, deixou sua marca, perdeu mais 
dois, deu conta do recado. Martinelli e Samuel, também do 
Xerém, fizeram os demais gols.. CEARÁ ao contrário, não promove ninguém. Quando o faz, 
quando Guto finalmente lançou dois garotos (Jacaré e Rick), o 
time ganhou mais mobilidade. Mas, ao insistir com o Wescley, 
perdeu a mão.  Quanto mais ele insiste, mais o jogador se 
embanana todo. Todo técnico é teimoso. Guto é desses.

 MÃOS PELOS PÉS.ADEMAIS o Alvinegro não fez uma boa partida, a não 
ser quando lançou dois pontas especialistas (Jacaré e Rick), 
garotos ainda recheados de esperanças. Mas meteu as mãos 
pelos pés quando Vizeu, tão caro, da Europa, veio pra vender 
beleza aqui e ganhar em dólar.. VERDADE é para ser dita? Então não a esconderei. O Ceará 
vem mal das pernas, faz muito tempo. Parece ter se enfastiado 
de futebol ou da repetição do rame-rame do Guto, que todos 
adversários já conhecem de sobra. Não vai passar daquilo..MENOS mal que Vina tenha finalmente mostrado seu bom 
futebol, inclusive marcando o gol de pênalti.

 TIMBRE DO PERIGO.FLUMINENSE, ao contrário, quer vencer, entra em campo 
com esse objetivo, busca o gol a todo instante, tem em Nenê, 
seu principal maestro — com direito a assistência genial para 
Kennedy — que põe a garotada pra correr.. LEMBRAM o Egídio, que passou aqui faz tempo? Ele 
mesmo. Continua jogando e bem na lateral esquerda. Cada 
cruzamento que faz leva o timbre do perigo..OUTRO adendo. Dentro ou fora de casa, o Flu joga pra 
vencer, sem essa de precaução diante do adversário só porque 
está em seus domínios. É a diferença que faz a ousadia dos 
mais jovens. Dá gosto ver o Flu jogar com sua garotada do 
Xerém.

 CASTELOS MEDIEVAIS.SE querem saber mais, lá se vai. Em nenhum momento da 
partida o Ceará chegou a ser superior ao Tricolor Carioca. Boa 
vontade até que ajuda, mas não faz tanta diferença assim. De 
esforçados e suadores de camisas, o purgatório do futebol está 
repleto. .NÃO bastasse tudo isso (e ainda tem mais, cara-pálida?), 
o Ceará perdeu o caminho da vitória em casa. O Castelão lhe 
parece estranho e medieval, como os castelos da Idade Média. 
Em casa, a bola do Ceará, estranhamente, murcha..RESUMO desta opereta. Venceu quem foi melhor, perdeu 
quem foi pior. Mas o Ceará pode tirar proveito da lição que o 
Flu deixou. Qual? Investir nos aspirantes, que foram campeões 
recentemente e estão pedindo passagem pra entrar no lugar 
de uma récua de veteranos. Simples assim? Claro. Mas cadê 
coragem?

 BOCA DE FORNO.FORTALEZA anuncia sua primeira contratação pra este 
ano — Lucas Crispim. Vem do Guarani, de Campinas. Tem 26 
anos, meia, já vestiu tantas camisas que só em contá-las dá uma 
canseira! Quem terá indicado o Crispim ao Tricolor? Terá sido 
o olho clínico do Papellin? .../// E O MEU Ferrão, hein! Venceu 
o primeiro título do ano, com um técnico que tem o apelido de 
Biá, quebrando a castanha do papão de títulos, que tem nome 
de ex-presidente. Embolsou R$ 600 mil, dinheiro que dá pra 
pagar duas folhas. I love you, Ferrão!... ///  SAMUEL Xavier, 
consta, está indo pro Fluminense. Tem lugar pra ele? Tem. 
Xavier atravessa boa fase, além do mais o ponto mais fraco do 
Flu é precisamente naquele setor... ///PERGUNTARAM ao John 
Kennedy quem lhe colocou este nome, em homenagem ao maior 
presidente dos EUA? Pronta resposta - “Foi meu pai, que sempre 
achou que parecia com ele. Gostei e resolvi usá-lo por completo. 
Nada de John ou só de Kennedy.” Tá certo,  garoto.
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na primeira fase entre os dias 3 
e 10 de março, juntamente com 
outras 79 equipes. Além do Tu-
barão, o Fortaleza, campeão 
cearense em 2020 e o Guarany 
de Sobral, melhor time da pri-
meira fase do estadual em 2020, 
serão os demais representantes 
do Estado nesta etapa do certa-
me. O Ceará, campeão da Copa 
do Nordeste no ano passado, en-
trará na fase 16 avos de fi nal.

Esta será a sétima participação 
do clube coral na Copa do Brasil. 
Ele ultrapassou a primeira fase 
em duas edições. Em 2004, pas-
sou pelo América-RN e caiu para 
o Corinthians-SP na etapa se-
guinte. Já em 2018, o Tubarão fez 
sua melhor campanha na história 
do torneio, ao chegar na quarta 
fase. Nas três primeiras etapas, 
Confi ança-SE, Sport-PE e Vila 
Nova-GO foram superados pelo 
time da Barra do Ceará, que só foi 
eliminado pelo Atlético-MG.

Em 2018, o Ferroviário arre-
cadou R$ 4,3 milhões apenas em 
cotas. Além disso, o clube coral 
obteve destaque nacional e ele-
vada exposição na mídia, o que o 
favoreceu negociações com pa-
trocinadores. Essa cifra foi útil 
ainda para a equipe no decorrer 
daquela temporada, que foi fi -
nalizada com título da Série D e 
consequente acesso à Série C.

Além da Série C e da Copa 
do Brasil, o Ferroviário dispu-
tará o Campeonato Cearense 
em 2021. A estreia do Tubarão 
será no próximo sábado, 20, às 
15h30min, no estádio Domingão, 
contra o Atlético-CE, em jogo da 
primeira rodada do torneio.
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