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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado

ACERVO PESSOAL

DONA MAÍSA 
A jornalista e radialista Maísa Vasconcelos, âncora da Rádio O 
POVO/CBN, vai receber, em breve, o título de Cidadã de Forta-
leza. A iniciativa é do vereador Guilherme Sampaio (PT). Essa 
itapipoquense marrenta merece.

Nova
atual

Crescente
19/2

Cheia
27/2

Minguante
5/2
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FDR promove 
ofi cina de ilustração
| PERCURSO CRIATIVO |  Ao todo, 

20 crianças de 8 a 14 anos participaram

A Fundação Demócrito Rocha 
(FDR) realizou ontem, 17, uma 
ofi cina de ilustração com estu-
dantes das escolas parceiras do 
O POVO Educação e convênios 
do O POVO. Ao todo, foram 20 
crianças de 8 a 14 anos que par-
ticiparam do percurso criativo, 
que teve como objetivo desen-
volver um projeto gráfi co con-
ceitual para o projeto “Proteção 
Social”, da FDR. O evento foi rea-
lizado no Espaço O POVO.

Na ofi cina, as crianças pude-
ram conhecer e trabalhar o olhar 
criativo abordando temas como 
direitos humanos, enfrentamento 
das situações de vulnerabilidades 
e riscos sociais, igualdade racial, 
proteção à vida, entre outros. Todo 
o conteúdo produzido por elas 
fará parte do material ilustrativo 
do projeto “Proteção Social”, como 

em apostilas de cursos e slides de 
apresentação. Entre as ativida-
des que o projeto aborda, terá a 
realização do curso de “Proteção 
Social”, voltado para profi ssionais 
de assistência social, no qual será 
realizado a partir do mês de março 
em formato de Educação à Distân-
cia (EaD) pela FDR.

De acordo com a profi ssional 
de arteterapia e facilitadora da 
ofi cina, Joana Barroso, o projeto  
tem como objetivo sensibilizar 
a criação de um projeto gráfi co 
conceitual. “Muitos deles já têm 
facilidade com alguns temas por 
meio de vivências, mas para fa-
cilitar para outros, gosto de tra-
zer poesias, contação de histó-
rias e explicações informativas 
sobre cada assunto que o curso 
vai abordar”, explica. (Mirna 
Nobre, especial para O POVO)

FCO FONTENELE

OFICINA é parte do projeto 
Proteção Social

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

O Centro Dragão do Mar realizará sábado, às 17h, ofi cina virtual de tirinhas com o ilustrador 
cearense Lui Duarte. Para interessados com idade a partir de 8 anos e pelo canal do Dragão 
no YouTube. /// Teve boa repercussão a indicação do vereador Júlio Brizzi para presidente 

da Comissão de Cultura e Esportes. Jovem de trânsito livre e, de quebra, líder da bancada 
do PDT. /// Há países recomendando o uso de duas máscaras. É já que essa regra chega por 
aqui. /// Só lembrando: “O que é pior: a Covid-19 ou a extrema-direita?”

DANIEL SILVEIRA, 
deputado federal 
que extrapolou 

ao atacar as 
Instituições 
e o regime 

democrático. E não 
é a primeira vez. 

STF, 
que agiu fi rme 
em defesa da 

democracia, ao 
mandar prender 

o deputado Daniel 
Silveira, que atacou 

as instituições.

CAMILO VAI REUNIR PREFEITOS PARA TRATAR SOBRE COVID 

O 
governador Camilo Santana (PT) vai se reunir nes-
ta quinta-feira, de forma virtual, com os prefeitos 
cearenses. A pauta é uma só: tratará sobre a pan-
demia do novo coronavírus. O encontro começará às 
14h30min e contará com a participação do secretário 
estadual da Saúde, Dr Cabeto. Ele apresentará um 

quadro atual da situação de cada município, casos de Covid-19 e 
política de leitos. Nesse encontro, o governador vai tratar sobre 
as medidas de enfrentamento à pandemia com os gestores mu-
nicipais e reforçará o apelo contra as aglomerações que só con-
tribuem para aumentar a contaminação pelo vírus. Camilo tenta 
evitar medidas extremas, segundo fontes palacianas.

REFRESCO
Empresas e pessoas físicas que 
deixaram de pagar tributos fede-
rais por causa da pandemia po-
derão parcelar a dívida, a partir 
de 1º de março, com desconto na 
multa e nos juros. Saiu portaria da 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional nesse sentido.

REFRESCO 
Em Sobral, o prefeito Ivo Gomes 
mandou para a Câmara Municipal 
mensagem instituindo um Refis 
para empresas que sofrem com a 
pandemia. Oferece parcelamento 
e dá redução em até 100% da cor-
reção monetária, das multas mo-
ratórias e dos juros.

QUESTÃO DE 
ORDEM

Governador Camilo Santana 
anunciou toque de recolher. A 
OAB decidiu oficiar o Abolição 
para garantir a livre circulação 
de advogado neste período de 
restrição, por entender ser ativi-
dade essencial.

PORTO DAS ARTES
Terminam amanhã as inscrições 
para a primeira oferta de cursos 
on-line da Escola Porto Iracema 
das Artes em 2021. Com 165 vagas, 
ao todo são sete formações volta-
das para alunos do ensino médio 
com idade entre 16 e 29 anos. Tudo 
gratuito e pelo site da escola. 

ALÉM DAS ARMAS
O escritor Airton de Farias lança 
hoje, às 18 horas, numa live, o li-
vro “Para Além das Armas - Mi-
litantes da esquerda armada no 
Ceará durante a ditadura cívi-
co-militar (1968-72), com Rena-
to Roseno (Psol) na apresenta-
ção. O livro poderá ser conferido 
no site do Inesp. 

NO JOGO
Em entrevista à Folha ontem, o 
presidente nacional do PSDB, Bru-
no Araújo, incluiu o nome do se-
nador Tasso Jereissati nas opções 
do partido à Presidência. Ao lado 
dos governadores João Dória (SP) 
e Eduardo Leite (RS).  

DA NOVA POLÍTICA
Para o advogado Rodrigo Mari-
nho, da cúpula do Novo do Cea-
rá, a prisão do deputado federal 
Daniel Carneiro, que bateu duro 
no STF, foi “inconstitucional”. Ele 
reconhece que foi uma “fala irres-
ponsável”, mas avalia que não jus-
tificaria a prisão. 

EPA!!
Servidores municipais têm motivos 
para preocupação. Em 2020, o Esta-
do aumentou a contribuição previ-
denciária da categoria em mais de 
130%. Quem contribuia com R$ 428 
mensais em janeiro, contribuiu com 
R$ 990 em dezembro. Sem aumen-
to de rendimentos.

QUEM DÁ MAIS?
A Caixa Econômica de Fortaleza 
realizará leilões eletrônicos (www.
cearaleiloes.com.br) no próximo 
dia 18. Entre lotes, apartamento 
em Juazeiro do Norte, imóveis ur-
banos em Fortaleza e em Caucaia, 
imóvel rural em Acopiara e terre-
nos em Horizonte.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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PolÍTICanova FerramenTa

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) entrou com 
uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) 
para tentar derrubar quatro decretos editados 
na semana passada pelo governo federal com 
novas flexibilizações para o porte de armas. Ao 
tribunal, a sigla afirma que os dispositivos são 
inconstitucionais e representam ‘retrocesso' em 
direitos fundamentais, como o direito à vida e à 
segurança, na medida em que facilitam de forma 
‘desmedida' o acesso a armas e munições pelos 
cidadãos comuns. O PSB diz ainda que, embora 
pretendam disciplinar o Estatuto do Desarma-
mento, os decretos ferem suas diretrizes. O ad-
vogado Rafael Carneiro, representante do par-
tido na ação, avalia que, em última instância, o 
pacote de decretos do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) traduz uma tentativa de privati-
zar a Segurança Pública. “As insistentes flexibili-
zações para o acesso e o porte de armas de fogo 
pela população civil terão como consequência o 
aumento dos crimes violentos e da mortalidade 
no Brasil”, disse. (AE)

Um canal de conteúdo com reportagens curtas, 
uma nova linguagem no jornalismo, estreia no O 

POVO+. Os web stories são uma ferramenta ins-
pirada por serviço semelhante das redes sociais 
em que uma narrativa é contada de forma mais 
ágil, dinâmica e envolvente. No canal, o público 
terá acesso a recursos visuais e textuais em te-
las que deslizam de forma vertical. O conteúdo 
está disponível na plataforma O POVO+ (mais.
opovo.com.br) e, em breve, chegará ao aplica-
tivo do O POVO. Os web stories são mais uma 
experiência de consumo do conteúdo ao público 
assinante da plataforma de multistreaming do 
Grupo O POVO. Lá já estão disponíveis grandes 
reportagens, o conteúdo impresso do jornal O 

POVO, colunistas exclusivos, podcasts, acervo de 
livros, séries e docs, além de curso e palestras. 
Seis histórias inauguram os web stories: “BBB21: 
polêmica ou crime?”, “5 dicas para começar um 
podcast”, “Os ídolos + influentes do K-Pop”, “Fus-
ca, o setentão pop”, “Animais: sujeitos de direito” 
e “O milionário mundo do e-sports”.

PSB vai ao STF contra 
decretos que ampliam 
acesso a armas

O POVO+ estreia 
canal de web stories

Celebração na Catedral 
dá início à Quaresma

Julio CaeSar

paDre Clairton celebrou 
a missa de abertura da 

Quaresma de 2021

A Quarta-feira de Cinzas marca o 
encerramento do período carnava-
lesco e, nos ritos católicos,  dá início 
a Quaresma. O período de penitên-
cia católica, que vai até o domin-
go de Páscoa, prioriza as práticas 
quaresmais e também o resguardo, 
simbolizando um arrependimento 
dos pecados. Ontem, 17, as celebra-
ções  do dia na Catedral de Fortaleza 
tiveram início às 11 horas.

Durante a missa, celebrada pelo 
padre Clairton Alexandrino de Oli-
veira, pároco da Catedral, os fiéis 
mantiveram distanciamento entre si 
e totens disponibilizavam álcool em 
gel. Apesar de recomendação para 
evitar contato direto com fiéis, du-
rante a missa houve a imposição de 
cinzas na testa dos presentes e en-
trega de hóstias em mãos e na boca.

Pelo ano de pandemia, a celebra-
ção passou por mudanças, com a de-
finição de protocolos divulgados pela 
Congregação para o Culto Divino e a 
Disciplina dos Sacramentos. Ao invés 
da testa dos fiéis - o que requer con-
tato entre as pessoas -, as cinzas de-
vem cair sobre a cabeça de cada um 
dos presentes na igreja, em silêncio. 
O padre não precisaria tocar a cabeça 
do fiel presente.

“Se for para derramar cinza na ca-
beça das pessoas, precisamos ter latas 
e mais latas, porque é muita gente que 
vem. Então fiz normalmente o ges-
to, mas sem qualquer fala”, explicou 
o padre Clairton sobre sua decisão de 
seguir aplicando a cinza diretamente 

nas pessoas. “A hóstia também en-
treguei a cada um e na boca de quem 
desejou. Ali o risco sou quem está cor-
rendo”, acrescentou.

Para Carlos Miguel dos Santos, es-
tudante de 19 anos, a presença das 
pessoas na Catedral foi algo “muito 
bom”. “É momento de entrar verda-
deiramente nas coisas de Deus, saber 
que você veio do pó e ao pó retornará e 
mudar a chave de como se relacionar 
com Deus e com seus irmãos”, afirma.

“A Quaresma é um apelo à con-
versão e a conversão exige mudan-
ça. Romper com um estilo de vida 
marcado pelo egoísmo, pelo consu-
mismo, pela inveja. Para se adquirir 
a mentalidade cristã é preciso sair 

de si, indo na direção do próximo 
em solidariedade e de Deus, vivendo 
como filhos sob seus mandamentos”, 
destacou o pároco.

Já na missa da noite, foi celebra-
da a abertura da Campanha da Fra-
ternidade, pelo arcebispo Dom José 
Antônio Aparecido Tosi Marques, na 
Catedral. O lançamento da Campa-
nha ocorre hoje em dois momentos. 
O primeiro com apresentação à im-
prensa, às 9 horas. O segundo, às 10 
horas, aos leigos, paróquias, agentes 
pastorais, padres, cristãos e inte-
ressados no geral. Com a presença, 
inclusive, de pastores. Neste ano, a 
Campanha da Fraternidade é ecumê-
nica. (Marcela Tosi e Ítalo Cosme)

| QuarTa-FeIra de CInzas | Pároco impôs cinzas diretamente na testa de fiéis

a origem de Cruella de vil, uma das mais clássicas vilãs da disney, 
será contada no longa-metragem em live-action “Cruella”. O filme 
teve seu primeiro trailer divulgado ontem, 17, e tem a atriz emma 
Stone como interprete da personagem principal.

emma Stone interpreta cruella

Primeiro trailer

Walt diSNey PiCtureS

o príncipe Philip, marido da rainha elizabeth ii, foi hospitalizado em 
londres depois de sofrer um mal estar, anunciou o Palácio de 
Buckingham ontem, 17. o duque de edimburgo, de 99 anos, foi 
hospitalizado como uma medida de precaução e não teria relação 
com o novo coronavírus. (aFP)

príncipe philip é internaDo

99 anos
adriaN deNNiS / Pool / aFP

a revista norte-americana time divulgou nesta ontem, 17, a lista 
anual time 100 Next 2021, que destaca as lideranças emergentes 
que estão definindo o futuro global. Anitta e Guilherme Boulos 
(PSol) foram os nomes que representaram o Brasil na lista. (ae)

anitta entre líDereS emergenteS

revista time
RepROduçãO InstAGRAm AnIttA

o icônico empire State Building, em 
Nova york, foi iluminado em vermelho 
nesta quarta-feira, 17, para comemorar 
o pouso agendado para esta quinta, 
18, em Marte do rover Perseverance 
da NaSa. um dos principais objetivos 
da missão do Perseverance em Marte 
é a astrobiologia, incluindo a busca 
por sinais de vida microbiana antiga. o 
rover terá a missão de caracterizar a 
geologia do planeta e o clima anterior, 
abrindo o caminho para a exploração 
humana do Planeta vermelho e será a 
primeira missão a coletar e armazenar 
rochas marcianas.

empire State 
builDing De 
vermelho
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Toque de recolher das 22h às 
5 horas em todo o Ceará, fecha-
mento de todos os espaços pú-
blicos a partir das 17 horas, sus-
pensão das aulas presenciais no 
ensino público e privado a par-
tir desta sexta-feira, trabalho 
remoto para o serviço público 
municipal e estadual,  horá-
rio reduzido de atividades não 
essenciais e manutenção das 
barreiras sanitárias nos muni-
cípios cearenses, com controle 
do transporte intermunicipal.

Estas foram as principais 
medidas do Decreto nº 33.936 
divulgado ontem pelo gover-
nador Camilo Santana, após 
a reunião do Comitê Estadual 
de Enfrentamento ao Corona-
vírus, formado por represen-
tantes de 25 entidades locais. 
Até então, estava em vigor o 
decreto de Carnaval. As regras 
valem a partir de hoje, com ex-
ceção das que tratam das au-
las remotas, e se estendem até 
o dia 28 de fevereiro.  

“São medidas duras, difí-
ceis de serem tomadas, mas 
têm apenas um objetivo: pro-
teger a vida do cearense”, afir-
mou o governador em trans-
missão ao vivo pela internet, 
feita ao lado do secretário de 
saúde, Dr.Cabeto, e do prefeito 
Sarto Nogueira. 

Camilo abriu a live destacan-
do o crescimento dos números 
de pessoas na rede hospitalar, 
em UTIs, enfermarias e UPAs. 
“Em 19 de setembro do ano 
passado, quando a pandemia 
chegou ao ponto mais baixo, 
49 pessoas estavam interna-
das em leitos de UTI do Esta-
do, e 470 em enfermarias. Já 
no dia 18 de janeiro deste ano, 
226 estavam em UTIs e 581 em 
enfermarias. Mas olha como é 
grave, apenas um mês depois, 
em 17 de fevereiro, nós temos 
652 pacientes internados em 
UTIs por Covid-19, um aumento 
de quase três vezes, enquan-
to 1.026 estão em enfermarias, 
dobrando a demanda em um 
mês. Então, com esse cresci-
mento exponencial na Capital, 
mas também no Interior do 
Estado, fomos orientados por 
profissionais, pelos números e 
a partir da ciência, para che-
gar a essas medidas mais res-
tritivas”, explicou.

“Quero fazer um apelo para 
que as pessoas se conscien-
tizem para importância de 
atender às recomendações das 
autoridades sanitárias. Preci-
samos diminuir a circulação de 
pessoas no Ceará e ainda assim 
não atingir fortemente a eco-
nomia”, pontuou o governador, 
que informou ainda que hoje 
será realizada uma reunião 

virtual com todos os 184 pre-
feitos do Ceará para abordar as 
novas medidas.

Sarto também apresentou 
dados preocupantes em rela-
ção aos números da Capital: 
“No pico da pandemia, a de-
manda da UTI era da ordem 
de 29 pessoas por dia. Neste 
mês de fevereiro, já atingimos 
17 solicitações por dia. Todos 
os indicadores indicam que a 
gente atinge o pico e há ainda 
a possibilidade matemática de 
que a gente possa ultrapassá
-lo”, alertou. 

O prefeito disse que em ja-
neiro deste ano, 3.728 pessoas 
deram entrada nas UPAs com 
suspeita do vírus. Até ontem, 
a marca já era de 10.909 pes-
soas, sendo que no pico da 
pandemia em Fortaleza, em 
abril, 12.265 foram atendidas 
com suspeita de Covid-19 nas 
12 UPAs da Capital. 

“Governador e prefeito co-
locaram medidas mais restri-
tivas para que possamos ga-
rantir que os mais vulneráveis 
tenham tempo de se vacinar. A 
previsão é de concluir até o fi-
nal de março a vacinação para 
pessoas acima de 60 anos e evi-
tar o esgotamento do serviço 
de saúde pública”, ressaltou o 
Dr. Cabeto.(Com Érico Firmo e 

Leonardo Maia)

| vale a paRtiR de hoje | O governador Camilo Santana anunciou ontem as medidas mais rígidas para 

conter o aumento de casos de Covid-19 no Ceará. Validade do decreto é até o dia 28 deste mês

Novo decreto tem 
toque de recolher  
e suspeNsão das 
aulas preseNciais   

FABIO LIMA

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI: número de internados 
por Covid-19 preocupa gestores

FLÁVIA OLIVEIRA

flavia.oliveira@opovo.com.br

cinco hospitais estão com 
ocupação máxima de uti

Fortaleza. Segundo IntegraSUS

Cinco hospitais de Fortale-
za estão com 100% dos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) ocupados por pacientes 
com Covid-19. A informação 
foi divulgada na plataforma 
IntegraSUS, da Secretaria de 
Saúde do Estado (Sesa), com 
base em dados colhidos até às 
18h04min de hoje. Balanço leva 
em consideração tanto unida-
des médicas privadas quanto 
públicas da Capital.

As instituições que re-
gistravam o limite máximo 
de ocupação de leitos desse 
porte, segundo a plataforma, 
são: Hospital Aldeota, Casa 
de Saúde e Maternidade São 
Raimundo, Hospital São José 
de Doenças Infecciosas, San-
ta Casa de Misericórdia de 
Fortaleza e Hospital Antônio 
Prudente. A rede Hapvida 
informa que trabalha com o 
sistema, que nesta segunda 
tinha 72,4% de ocupação dos 
654 leitos, com possibilidade 
de remanejamento rápido de 
pacientes entre as unidades.

O índice é reflexo do aumen-
to de casos da patologia na Ca-
pital, que tem colocado a rede 

de saúde municipal em alarme. 
Apesar disso, número atual é 
50% menor ao registrado pela 
taxa há pouco mais de uma se-
mana, quando dez instituições 
apareciam com todos os leitos 
de UTI ocupados. 

Em relação a média geral 
de ocupação do leitos de UTI 
da Capital, balanço aponta que 
número está em 89,56%, por-
centagem que vem se man-
tendo acima de 80% há pelo 
menos um mês. Os leitos des-
se porte mais ocupados são os 
voltados para o atendimento 
adulto, cuja taxa de ocupação 
atual é de 90.61% atualmente 
e já chegou a 97.01% - máxi-
mo registrado desde o pico da 
doença.

Já quanto aos leitos de en-
fermaria da Cidade, 83,73% 
estão sendo  utilizados atual-
mente, com maior ocupação re-
gistrada naqueles direcionados 
para atendimento de adultos 
(90,08%). O mesmo índice nas 
enfermarias infantis da Capital 
é de 64.55% e na voltadas para 
o atendimento de gestante é de 
70%. (Gabriela Almeida)

Leia mais na 6, 10, 19 e 21

Veja lISta com aS mUdançaS 

Novo deCReto

1. Toque de recolher em 
todo o Ceará, das 22h às 
5h, todos os dias da 
semana;

2. Comércio funcionando 
até as 20horas de segunda 
a sexta-feira e até as 
17horas aos sábados e 
domingos. Depois disso, 
somente os serviços 
essenciais*. Antes do 
decreto, o horário era até 
as 20horas em todos os 
dias da semana;

3. No fim de semana, 
restaurantes funcionam 
até as 15horas e o 
comércio, inclusive 
shoppings, até as 17horas. 
Os horários não mudaram 
e continuam os mesmos 
previstos pelo decreto de 
Carnaval, que durou até 
ontem, 17;

4.Espaços públicos estarão 
fechados todos os dias a 
partir das 17horas.

5. Suspensão de aulas 
presenciais em escolas e 
universidades públicas e 
privadas a partir de 

sexta-feira, 19, 
permanecendo o ensino 
remoto;

6. Todo o trabalho dos 
servidores públicos 
municipais e estaduais 
será remoto, com 
exceção daqueles em 
atividades essenciais. É 
recomendado o mesmo 
ao setor privado e estão 
sendo feitas tratativas 
para o serviço federal;

7. Continuam as barreiras 
sanitárias em Fortaleza, 
com fiscalização nas 
entradas e saídas. São 
recomendadas barreiras 
também para municípios 
do Interior;

8. Permissão de transporte 
intermunicipal, desde que 
haja fiscalização na 
entrada e na saída das 
cidades.

* Comércios essenciais, 
como farmácias, postos de 
combustíveis e 
supermercados não  
possuem restrições de 
horário de funcionamento.
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Quando o governador do Cea-
rá Camilo Santana (PT) anunciou 
medidas mais restritivas para 
conter o avanço da pandemia no 
Estado, os setores não se mos-
traram surpresos. O principal 
impactado devem ser as ativida-
des de comércio e serviços, com 
restrições complementares às 
que já estavam em vigor há duas 
semanas. “Temos procurado 
evitar atingir fortemente a eco-
nomia, pois sei da preocupação 
do emprego, trabalho, da vulne-
rabilidade das pessoas do Ceará. 
Então, para atravessar esse mo-
mento, é preciso que as pessoas 
colaborem”, enfatiza o chefe do 
Executivo estadual.

A equipe multidisciplinar que 
definiu as medidas do decreto 
em vigor até o dia 28 manteve a 
restrição de funcionamento das 
atividades não essenciais para 
até as 20 horas de segunda a 
sexta-feira. Nos fins de semana, 
o segmento de alimentação fora 
do lar funciona até as 15 horas. 
Aqui, uma nova restrição: aos 
sábados e domingos o comércio, 
incluindo os shoppings centers, 
funcionam até as 17 horas. Até 
então, funcionavam até as 20 
horas. O Governo estadual ain-
da definiu que os servidores vão 
trabalhar em regime de home 
office e ainda recomendou que o 
trabalho nos entes federal e mu-
nicipal e também privado ado-
tem a mesma medida conforme 
a atividade permita.

O presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas do Fortale-
za (CDL), Assis Cavalcante, afir-
ma que o comércio de rua não 
observa grandes mudanças ao 
que já era proposto, mas os sho-
ppings centers devem ser im-
pactados negativamente com 
o novo decreto, pois a restrição 
de funcionamento aos fins de 
semana mina os dias de maior 
movimento.

“Já esperávamos uma dose 
maior de força do decreto. O 

prejuízo maior vai ficar pro sá-
bado, pois é o melhor dia para 
as vendas. Como vamos fechar 
mais cedo, teremos esse pre-
juízo para os shoppings”, diz. 
Ele, porém, completa ressal-
tando que a ação do Estado já 
era esperada pelos empresá-
rios, uma vez que o número de 
casos vem crescendo.

Assis ainda afirma que deve 
continuar com o trabalho de 
conscientização de consumido-
res para que respeitem as deter-
minações de controle de entra-
da e capacidade nas lojas, bem 
como de rigor por parte dos lo-
jistas. “Se é para o bem de todos, 
vamos enfrentar esse momento 
e compreender.”

Um dos setores mais penali-
zados com as medidas do decre-
to há pelo menos duas semanas, 
o setor de bares e restauran-
tes, criticam o “abre e fecha” 

constante. O presidente da As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes do Ceará (Abrasel), 
Taiene Righetto, afirma que mais 
de dois terços do setor depen-
dem do funcionamento noturno 
e quase a totalidade é composta 
por pequenos negócios.

Ele destaca que desde que 
o decreto visando o Carnaval 
entrou em vigor, mais de mil 
estabelecimentos fecharam as 
portas e alguns em maior di-
ficuldade aguardavam o novo 
decreto para refazer os cálcu-
los para saber se declaram ou 
não falência. Taiene diz que os 
negócios que ainda estão na 
ativa não possuem condições 
financeiras para continuar tra-
balhando com receitas reduzi-
das enquanto as dívidas conti-
nuam se acumulando e cobra 
medidas mitigadoras do im-
pacto negativo que se acumula.

“Acho que abrimos mão de 
40% do nosso setor que já está 
falido. Está na hora de termos 
um pouco de retribuição, já que 
nos empenhamos tanto para 
sermos um dos locais mais se-
guros para se conviver. Não 
adianta abrirmos mão de mais 
nada, pois fomos os mais atin-
gidos e, mais recentemente, os 
únicos que tiveram redução de 
horário sem eficácia”, afirma.

Righetto ainda acrescenta: 
“Acho que temos que ampliar o 
horário de funcionamento para 
conseguir pulverizar mais o ho-
rário de saída dessas pessoas de 
suas casas e intensificar o segui-
mento aos protocolos e o Gover-
no fiscalizar melhor.”

Rodrigo Moreira, sócio do 
grupo Social Clube, que inclui 
restaurantes como o Santa Gre-
lha, afirma que já esperava a 
manutenção do decreto estadual 

| Nova RestRição |  Aos sábados e domingos, o comércio, incluindo shoppings centers, passa a 

funcionar até as 17 horas. Três horas a menos do que vinha operando anteriormente 

Impacto do decreto na 
economIa é sensível 
ao comércIo

JÚlio CaeSar

FEcHAmENTo do comércio nos shoppings 
centers de Fortaleza aos fins de semana passa a 

ser às 17 horas até 28 de fevereiro

restringindo os horários de fun-
cionamento, mas acredita que 
isso deve contribuir para o fe-
chamento de mais empresas. 
“Desde o último decreto, esta-
mos faturando menos do que o 
normal, funcionando com 50% 
de ocupação e em horário redu-
zido. Aqui não temos a cultura 
do cliente sair cedo para jantar. 
No fim de semana, o horário do 
decreto praticamente liquidou o 
almoço”, contextualiza.

Ele conta que desde o início 
do decreto, há duas semanas, o 
faturamento reduziu pela me-
tade e foi necessário realizar 
demissões e antecipar férias. “E 
os pequenos não têm mais so-
bra financeira para bancar isso. 
Muitos fecharam, nós mesmos 
demitimos mais 20 colaborado-
res na última semana. É uma si-
tuação difícil.” (Samuel Pimentel) 
Leia mais na página 10

presidente do Hapvida destaca 
expansão de 205  leitos

Investimento. Crise na saúde

O presidente do Sistema 
Hapvida, Jorge Pinheiro, gra-
vou vídeo na noite desta quar-
ta-feira, 17, no qual aponta o 
aumento do número de casos 
de Covid-19. Ele comenta os 
preparativos do sistema para 
garantir os atendimentos e in-
forma que as internações co-
meçaram a aumentar em 20 
de janeiro e chegaram ao pico 
em 14 de fevereiro. Ele destaca 
torcer para que esse realmente 
tenha sido o pico desta segunda 
onda, mas ressalta não haver 
nenhuma garantia disso.

O presidente destacou o 
aumento de leitos do sistema 
para enfrentar a pandemia. 
Em Fortaleza, havia cerca 
de 450 leitos em dezembro. 
Foram abertos para enfren-
tar essa nova crise mais 205 
novos leitos, totalizando os 
atuais 654 leitos. A ocupa-
ção atualmente é de 72,4%. 
Depois do Amazonas, o Cea-
rá está sendo sendo o foco de 

síndromes gripais, de acordo 
com o presidente.

Jorge Pinheiro informou 
ainda que a operadora tem 
outros 200 leitos prontos, que 
podem ser usados a qualquer 
momento se houver necessida-
de. Total de 625 novos profis-
sionais foram contratados e já 
estão trabalhando, segundo ele, 
nessa nova onda. A operadora 
comprou respiradores e insu-
mos para garantir o processo 
de expansão de leitos. 

Durante a crise na saúde 
causada pelo novo coronaví-
rus, o Sistema Hapvida já in-
vestiu mais de R$ 115 milhões 
destinados à adoção estraté-
gica de recursos que auxiliem 
no combate da pandemia. Um 
dos maiores investimentos 
foi realizado na teleconsulta, 
para evitar que os clientes se 
desloquem para as unidades 
de saúde. Desde abril de 2020, 
mais de 300 mil teleconsul-
tas foram realizadas.

lar torres de melo começa 
aplicação da segunda dose 

vacinação. Coronavac

Após quase um mês do início 
da vacinação, os idosos do Lar 
Torres de Melo começaram a 
receber ontem a segunda dose 
da Coronavac, vacina contra a 
Covid-19. A vacinação com a 
primeira dose aos institucio-
nalizados começou no dia 20 de 
janeiro, há 28 dias.

O Lar Torres de Melo foi a 
primeira instituição a ser con-
templada com a segunda dose. 
A previsão é que 788 idosos re-
sidentes em 27 Instituições de 
Longa Permanência (ILPI) se-
jam beneficiados no decorrer 
da semana.

O lar fica no bairro Jacare-
canga, em Fortaleza. Desde o 
início da pandemia de Covid-19, 
em março passado, 19 idosos 
morreram por Covid-19 na ins-
tituição. Ao todo, o abrigo pos-
sui 173 institucionalizados, além 
dos servidores do local. O pre-
feito José Sarto (PDT) garantiu, 
à época, que todos que fazem 

parte da instituição serão imu-
nizados. 

Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), por meio de uma 
live ontem, reforçou que a 
aplicação da segunda dose 
(D2) de idosos e profissionais 
de saúde vacinados com Co-
ronavac segue garantida em 
Fortaleza. Informou também 
que, a D2 depende do dia de 

aplicação da primeira dose. 
Idosos devem aguardar para 
imunização da D2 em canais 
como WhatsApp ou email, 
enquanto os profissionais 
de saúde devem buscar suas 
unidades de trabalho para 
agendar a vacinação no Cen-
tro de Eventos. 

Na terça-feira, 16, Fortaleza 
ultrapassou a marca de mais de 
100 mil fortalezenses vacinados 
com a primeira dose e perten-
centes aos grupos prioritários, 
incluindo idosos e trabalhado-
res da saúde. Na segunda-fei-
ra, 15, um total de 2.209 idosos 
foram imunizados com a pri-
meira dose (D1). A contagem 
reflete drives, vacinação em 
domicílio e nos Cucas. A imuni-
zação com a segunda dose (D2) 
segue em profissionais da linha 
de frente no Centro de Eventos, 
totalizando 8.469 profissionais 
desde o último sábado, 13. (Ma-

rília Freitas)

idosos residentes em 
27 instituições devem 
ser vacinados até o fim 
de semana

788 
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Governadores de todo o País 

e o ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, se reuniram na tarde 

desta quarta-feira, 17, para de-

finir o cronograma de envio das 
vacinas para os Estados. Pres-

sionado pela escassez de doses 
de vacina da Covid-19, o general 
divulgou um calendário com a 
perspectiva de 210 milhões de 
doses ainda no primeiro se-

mestre de 2021, sendo 8 milhões 
da Sinovac/Butantan e 2 mi-
lhões da AstraZeneca/Fiocruz.

O plano é encerrar o semes-

tre com 210 milhões de imuni-
zantes entregues. Nas redes 
sociais, o governador do Ceará, 
Camilo Santana (PT), presente 
no encontro por videoconferên-

cia, destacou a importância da 
medida para o Estado.

 “Isso é fundamental para 

frear o crescimento de ca-

sos. A vacinação ainda tem 
ocorrido de forma lenta, pela 
falta de novas vacinas. Até 
que a vacina chegue a todos, 
a prevenção e a única forma 
de frearmos esse rápido au-

mento de casos”, publicou o 
chefe do Executivo estadual.

A reunião aconteceu antes do 
governador anunciar as novas 
medidas restritivas para con-

ter o avanço do vírus no Ceará. 
Dentre elas está o toque de re-

colher a partir de 22 horas até 
as 5 horas, o fechamento dos 
espaços públicos às 17 horas e 
a suspensão das aulas presen-

ciais em escolas e universidades 
públicas e privadas. As medidas 

valem até o fim do mês.
Em março, o Ministério da 

Saúde também aguarda a che-

gada de 18 milhões de doses da 
vacina do Butantan e mais 16,9 
milhões da vacina da Astra-

Zeneca. A partir do segundo 
semestre, com a incorporação 
da tecnologia da produção da 
matéria-prima (IFA), a Fiocruz 
deverá entregar mais 110 mi-
lhões de doses, com produção 
100% nacional.

Pazuello tem sido cobra-

do pela lentidão da vacinação 
no País. Ele reiterou durante 
o encontro com governado-

res que toda a população será 
imunizada em 2021.

Na programação apresen-

tada, o ministro incluiu as ne-

gociações com os laboratórios 
União Química/Gamaleya e Pre-

cisa/Bharat Biotech, que podem 
garantir ao Brasil a chegada da 
vacina russa Sputnik V e da in-

diana Covaxin, respectivamente.
A previsão, de acordo com 

a pasta, é que o contrato com 
os dois laboratórios seja assi-
nado ainda nesta semana. Os 
dois imunizantes ainda não 
possuem pedido de uso emer-

gencial aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

“Temos uma previsão fan-

tástica de recebimento de va-

cinas”, disse Pazuello durante a 
reunião, segundo uma autori-
dade presente na reunião ouvi-
da pela reportagem.

A promessa já tinha sido feita 
na última semana, em reunião 
no Senado Federal. O ministro 
reconheceu que há forte onda 
de internações pela Covid-19. 
“Essa realidade vai fazer com 
que a gente precise se reorga-

nizar, precise de recursos ex-

traorçamentários”, completou.

| covid-19 | Em reunião com governadores, ministro da Saúde 

divulgou calendário com a perspectiva de 210 milhões de doses ainda no primeiro semestre de 2021

Pressionado, Pazuello divulga 
cronograma Para entrega 
de vacinas

reprodução

cAmILo se reuniu com o ministro e os 
demais governadores antes de anunciar 

decreto com novas medidas 

FILIpe pereIrA
filipepereira@opovo.com.br

edição: João mArceLo SenA | joaomarCelosena@opovo.Com.Br | 

 O cronograma apresentado 
por Pazuello apontava que 

o Brasil receberia cerca de 
454,9 milhões de doses de 
vacinas em 2021. Além dis-

so, há negociações com a 
Pfizer e Janssen sob “óbice 
jurídico”, segundo os dados 
apresentados.

Os números intrigaram 
governadores, segundo pes-

soas presentes na reunião. 
Primeiro, porque uma versão 
diferente do cronograma foi 
enviada pela manhã pelo Mi-
nistério. Além disso, por con-

siderar negociações ainda em 
andamento ou de vacinas que 
nem sequer apresentaram 

dados de eficácia, como a in-

diana Covaxin.
Os chefes de Estado volta-

ram a cobrar mais agilidade 
do ministro para compra de 
vacinas. “Não basta um ca-

lendário, é preciso, urgente, 
ampliar a quantidade de doses 

de vacina”, disse a governa-

dora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra. O ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, participou 
também da reunião. (com 
Agência Estado)

Leia mais em REPORTAGEM, 
páginas 4 e 5; ECONOMIA, pá-
gina 10; ESPORTES, página 21; 
ELIOMAR DE LIMA, página 2

Butantan 
antecipará 
entrega de  
54 milhões  
de vacinas

ao ministério

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), afirmou ontem 
que o Instituto Butantan antecipa-

rá a entrega das 54 milhões de do-

ses adicionais da vacina contra a 
Covid-19 contratadas pelo Minis-

tério da Saúde: de setembro para 
até o fim de agosto.

As doses complementam 
contrato inicial de 46 milhões 
de doses, somando 100 milhões 
de doses. O contrato das doses 
adicionais foi assinado na ter-

ça-feira, 16.
Sob críticas de que faltam 

vacinas nos municípios e Esta-

dos, o Ministério da Saúde deve 
receber na terça-feira, 23, novo 
lote com 3,4 milhões de doses 
da Coronavac, anunciou o go-

vernador de São Paulo.
“Faço aqui um apelo para que o 

Ministério da Saúde viabilize mais 
vacinas e disponibilize vacinas para 
todos os governos estaduais para 
que possam imunizar a população 
nos seus Estados através dos seus 

municípios. É inaceitável que te-

nhamos capitais, cidades, que não 
têm mais vacina e alguns estados 
que estão na fase final de dispo-

nibilidade de vacinas”, disse Doria 
antes da reunião com Pazuello e os 
demais governadores.

Mais cedo, durante lançamento 
de programa de testes da Corona-

vac, o diretor do Butantan, Dimas 
Covas, afirmou que “a falta da va-

cina decorre fundamentalmente 
de uma falta de planejamento do 
nosso Ministério da Saúde”.

“Os municípios que termina-

ram estoques de vacina têm de 
ser aplaudidos. Eles cumpriram a 
meta de vacinação”, afirmou Covas.

Segundo ele, o instituto do-

brou a capacidade de liberação 
das doses, com novas contrata-

ção de pessoal para o transporte. 
(Agência Estado)
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Os diplomas do prefeito 
de Pacajus, Bruno Figueire-
do (PDT) e do vice, Francisco 
Fagner (DEM), foram cassados 
pelo juiz eleitoral Alfredo Ro-
lim Pereira, da 49ª Zona Elei-
toral de Pacajus.

A acusação é de abuso de po-
der político pelo uso indevido 
dos canais oficiais do município 
para promover a candidatura à 
reeleição de Bruno Figueiredo 
em 2020, verificando-se como 
“abuso de Poder Político, Econô-
mico e de Autoridade”.

A decisão admite recurso e 
a chapa vai recorrer ainda no 
cargo, até que o Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Ceará (TRE-CE) 
julgue a ação em definitivo. As-
sim, eles não são afastados dos 
postos que ocupam.

A ação foi movida por José 
Wilson Chaves Júnior (PSD), 
candidato derrotado no últi-
mo pleito. A denúncia aponta a 
realização de lives transmi-
tidas pelo perfil da Prefeitura 

de Pacajus nas redes sociais 
durante a campanha. Além da 
cassação dos mandatos, o pre-
feito e vice ficam inelegíveis nas 
eleições que se realizarem nos 
próximos oito anos.

Em trecho da sentença, o 
magistrado alega que “nota-se 
pelo teor dos fatos que os atos 
praticados pelos investiga-
dos são suficientemente gra-
ves para representar abuso de 
poder político, econômico e de 
autoridade, posto que os mes-
mos se utilizaram vergonho-
samente da máquina pública 
para conquistar votos”.

Bruno Figuereido afirma por 
meio de assessoria que “respei-
ta a decisão do Juiz, porém, não 
concorda tendo em vista que não 
cometeu nenhum ato ilegal. A 
equipe jurídica está trabalhando 
para recorrer à decisão equivo-
cada e, sem dúvida, esperamos 
que a justiça possa ser feita”.

| abuso de poder político | Bruno Figueiredo e Francisco Fagner podem recorrer e não são 

afastados dos cargos. Ação contra a chapa foi apresentada por candidato derrotado em 2020

Prefeito e vice de Pacajus 
têm mandatos cassados

reprodução

prefeito de 
pacajus, Bruno 
Figueiredo 
(pdt) e o vice, 
Francisco 
Fagner (deM)

maria eduarda pessoa

politica@opovo.com.br
espeCial para o povo

mil votos (53,33%) 
elegeram Bruno 
Figueiredo em pacajus

21,4
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Policiais militares no 18º 
Batalhão durante motim, 

em 20 de fevereiro de 2020

O SENTIMENTO QUE 
INSPIROU O MOTIM

U
m ano atrás, no fim da tarde de 18 de fevereiro de 2020, 
mulheres de policiais militares tomaram o 18º Batalhão 
de Polícia Militar, no Antônio Bezerra. O local foi cerca-
do pelo Batalhão de Choque e começou ali o mais longo 

motim da história da Polícia Militar do Ceará. O primeiro havia 
sido em julho de 1997 e durou dois dias e meio. O segundo, na 
virada de 2011 para 2012, durou seis dias. O do ano passado du-
rou 13 dias. Os acontecimentos influenciaram drasticamente a 
política no Ceará e a segurança pública. Se não tivesse ocorrido 
o “detalhe” da pandemia — e se fosse possível imaginar o ano 
passado sem esse acontecimento primordial — creio ser muito 
provável lembrarmos de 2020 no Ceará pelo motim de policiais. 
Obviamente, com a pandemia tudo mais virou subtema.

Um dia após o início do motim, em 19 de fevereiro, o senador 
Cid Gomes (PDT) conclamou a população de Sobral, subiu numa 
retroescavadeira e avançou sobre o 3° Batalhão da Polícia Militar, 
em Sobral, onde havia uma multidão de policiais mascarados e 
familiares. Cid levou dois tiros no episódio.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO
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DESDOBRAMENTOS

A eleição municipal em Fortaleza teve no motim talvez o 
tema central. Foi o mote para o governador Camilo Santana 
(PT) entrar no debate. O partido dele lançou como candidata 
Luizianne Lins, contra a vontade dele, que queria apoiar José 
Sarto (PDT). Porém, a candidatura petista criava impedimento 
legal. Ele dava todas as sinalizações possíveis de simpatia pelo 
pedetista, mas pedir voto e entrar na campanha ele não podia. 
Encontrou a brecha justamente nesse tema, ao confrontar 
Capitão Wagner (Pros), que dizia não ter apoiado o movimento. 
A eleição foi decidida a favor de Sarto e contra Wagner por 
diferença de 3,38 pontos percentuais dos votos. Não fosse 
o motim, e a forma como o popular governador do Ceará 
entrou na campanha contra o Capitão, o resultado seria outro? 
Impossível garantir que sim, ou que não.

O então secretário da Segurança Pública, André Costa, que tinha 
na interlocução com a tropa sua maior força, ficou enfraquecido 
e deixou o cargo em setembro.

A questão é: por que o motim aconteceu? O estopim foi proposta 
de reestruturação salarial dos policiais. O momento já era de 
dificuldades na economia e a maioria das categorias não tinha 
reajuste algum. E isso piorou muito de lá pra cá. O governo 
pensava que seria uma festa na tropa. Longe disso. Os policiais 
ficaram insatisfeitos com o parcelamento dos ganhos ao longo 
de três anos, com a diferença entre o que foi oferecido para 
diferentes patentes, com o percentual geral de reajuste.

ILUSÕES DA ONIPOTÊNCIA

Para além das razões objetivas, entendo que houve outra 
motivação para o motim. Ouvindo os participantes do movimento, 
eu percebia uma mitologia em torno do movimento de 2012. 
Naquela época, os policiais conseguiram uma considerável 
vitória. Que no imaginário ficou até maior que a conquista real. 
A Cidade entrou em colapso e o Governo do Estado protagonizou 
o que ficou na história como ato de rendição. Pelo gesto e pelo 
fiasco na comunicação com a sociedade.

Ficou, então, na cabeça dos policiais a ideia de que eles poderiam 
forçar o governo a qualquer coisa que quisessem, bastava 
parar. Isso era a ideia até de quem nem fazia parte da Polícia 
em 2012. A proximidade de uma eleição na qual um policial 
era candidato a prefeito foi combustível para o movimento. O 
cenário de Jair Bolsonaro no Governo Federal, a quem muitos 
participantes não escondiam apoio, estimulou o enfrentamento 
contra o governador petista. Muitos acharam que era hora de 
voltar a usar o “instrumento infalível”, embora ilegal. E houve 
entre os líderes os que vislumbraram ganhos eleitorais para eles 
próprios. Deram-se mal como regra.

Ocorre que Camilo, embora aliado, agiu de forma diferente de 
Cid. O movimento foi levado ao esgotamento. Foi uma derrota 
política para os líderes e para a categoria. Para a sociedade 
também. O crescimento do número de homicídios em 2020 foi o 
pior da história. A situação saiu do controle na segunda metade 
de fevereiro e nunca mais voltou a patamar civilizado.

| NEGOCIAÇÃO | Medidas consideradas excessivas por 

servidores, como cortes em anuênio e licenças, serão objeto de 

mesa de negociação entre categorias e Prefeitura na segunda-feira

Pontos polêmicos da reforma 
da Previdência podem ser 
retirados de pauta

ÉRIKA FONSECA/CMFOR

VEREADORES da base e oposição 
negociam termos da reforma

Pontos polêmicos da refor-
ma da Previdência discutida 
na Câmara Municipal de For-
taleza (CMFor), como cortes em 
licenças e anuênios, podem ser 
revistos em mesa de negocia-
ção entre governo e sindicatos 
aberta na próxima segunda-
feira, 22. Nessa quarta-feira, 
17, servidores fecharam vias de 
acesso ao Legislativo em pro-
testo contra mudanças propos-
tas por José Sarto (PDT).

Na última quarta-feira, 10, 
os vereadores aprovaram em 1ª 
discussão uma das duas men-
sagens enviadas pelo prefeito 
sobre o tema. O texto já aprova-
do, da mensagem 004, equipara 
a idade mínima para aposenta-
doria de servidores municipais 
com o que prevê a reforma da 
Previdência aprovada em 2019 
pelo Congresso, de 62 anos para 
mulheres e 65 para homens.

A outra proposta, contida na 
mensagem 002, ainda aguar-
da votação e inclui temas mais 
polêmicos. São alguns desses 
pontos – como fi m de uma li-
cença prêmio, de três meses de 
afastamento para cada cinco 
anos de serviço, e do anuênio, 
bônus de 2% no salário para 
cada cinco anos de serviço – 
que motivam maior resistência 
de servidores municipais.

“Nesses pontos é uma aber-
ração, faz mais que a reforma do 
Governo Federal. Retira direitos 
históricos e coisas irrevogáveis, 
sendo que não houve diálogo ne-
nhum”, diz Regina Cláudia, dire-
tora do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município (Sindfort). 
No protesto de ontem, o sindica-
to fechou a avenida em frente à 
CMFor com um carro de som que 
criticava a proposta.

O líder do governo, Gardel 
Rolim (PDT), reforça que, até 
agora, apenas adequações à re-
forma federal foram votadas, e 
que os pontos da mensagem 002 
ainda serão discutidos na mesa 
de negociação.

“Precisamos chegar a um 
projeto que garanta a aposenta-
doria dos servidores. Porque, do 
jeito que está hoje, não teremos 
como honrar as aposentadorias 
no futuro”, diz. “Queremos sen-
tar e conversar com o servidor. 
Se for para garantir esse ou ou-
tro direito, ok, podemos avaliar, 
mas aí tem que ver em outro 
ponto”, complementa.

Gardel destaca que, só em 
2021, a Prefeitura terá défi cit de 
quase R$ 400 milhões para pa-
gar aposentadorias. Ele tam-
bém rebate comparações entre 
Sarto e o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) sobre o 
tema. “São críticas do calor do 
momento. Nossa proposta será 
infi nitamente muito mais tênue 
para o servidor”, diz.

No protesto de ontem, al-
guns vereadores chegaram 
a ser impedidos de entrar na 
Casa. Nas redes sociais, cir-
cularam imagens onde Carlos 
Mesquita (PDT) é puxado e hos-
tilizado por servidores.

Mesquita, no entanto, mi-
nimizou a questão: “Eles estão 
corretíssimos, sindicato é para 
fazer isso mesmo”, disse. “Ago-
ra, tem que ter respeito e diálo-
go. Ficar dizendo que votamos 

coisas ruins sendo que nem vo-
tamos nada, está tudo aberto, é 
um erro deles”, disse.

A oposição ao prefeito, hoje 
com cerca de 14 vereadores, está 
dividida em três blocos na po-
lêmica da Previdência. De um 
lado, está grupo mais próximo 
do deputado Capitão Wagner 
(Pros), que prega diálogo com os 
servidores e rejeição aos pontos 
mais polêmicos.

De outro, estão vereadores 
mais próximos de Jair Bolso-
naro, que se dizem incomoda-
dos de votar contra proposta 
que segue rumo semelhante ao 
do governo federal. Há ainda 
um terceiro grupo, de três ve-
readores do PT e dois do Psol, 
mais radicalmente contrários à 
proposta e que participaram do 

protesto de ontem.
Líder da oposição na Câma-

ra, Márcio Martins (Pros) afi rma 
que irá propor destacar da re-
forma projetos que não estão em 
consonância com a reforma fe-
deral, o que facilitaria união dos 
bolsonaristas contra a proposta. 
“Há um excesso de retirada de 
direitos. Para manter a coerên-
cia dos que estão harmonizados 
com o governo federal, estamos 
propondo essa solução”, diz.

Presidente do PT Fortaleza, 
o vereador Guilherme Sampaio 
(PT) disse acreditar em um au-
mento de pressão por servido-
res nos próximos dias, e disse 
esperar que exista “de fato” ne-
gociação. “Não tem nada a ver a 
Câmara votar nas carreiras uma 
matéria como essa”.

CARLOS MAZZA
carlosmazza@opovo.com.br

Após duas semanas, Câmara 
resolve impasse sobre sessões

Trabalho remoto. 

Após duas semanas de im-
passe e “bate-cabeça” entre base 
e oposição, foi aprovado ontem 
pela Câmara Municipal de For-
taleza (CmFor) o projeto de reso-
lução regulamentando o regime 
de funcionamento da Casa du-
rante a pandemia de Covid-19.

O acordo foi articulado por 
Guilherme Sampaio (PT) junto 
à Mesa e foi votado em sessão 
extraordinária realizada na tar-
de dessa quarta-feira, 17. Entre 
as normas acordadas entre os 
vereadores, está a realização 
de sessões das terças-feiras às 
quintas-feiras, com previsão de 
presença híbrida – com verea-
dores presentes no plenário ou 
participando virtualmente.

O projeto prevê ainda que, 
no caso de pautas que exi-
jam quórum qualifi cado, como 
Emendas à Lei Orgânica, a pre-
sença física dos vereadores na 
Câmara será obrigatória.

O ponto foi o principal moti-
vo de discordâncias entre base 
e oposição, com opositores afi r-
mando que a medida serviria 
de “blindagem” do governo para 
evitar pressão popular em vota-
ções polêmicas.

A emenda diz ainda que, 

havendo medida restritiva que 
suspenda atividades presen-
ciais, as sessões serão realizadas 
de forma extraordinária, de for-
ma totalmente remota e virtual.

Quando estiverem em pauta 
matérias de quórum qualifi cado 
ou revogação de leis, fi ca estabe-
lecido o limite de uma sessão ex-
traordinária por dia, com limite 
de três por semana.

A aprovação do projeto abre 
caminho para o retorno da rea-
lização de três sessões semanais 
da Casa, algo que não ocorria 
desde o endurecimento de me-
didas de contenção do novo co-
ronavírus. No início do ano, a 
Mesa Diretora chegou a articular 
realização de duas sessões se-
manais, mas mudou para sessão 
única às quartas-feiras após im-
passe com a oposição.

Entre medidas objeto que pre-
cisarão do quórum presencial, 
estão reformas, acréscimos ou 
revogação de leis como a Lei Or-
gânica do Município, o Plano Dire-
tor de Fortaleza, a Lei de Parcela-
mento, Uso e Ocupação do Solo, o 
Código da Cidade, o Código Tribu-
tário de Fortaleza, o Estatuto dos 
Servidores do Município, entre 
outros. (Carlos Mazza)
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A prisão do deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ) ampliou 
as tensões entre o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e a Câma-
ra. Em sessão ontem, todos os 
ministros da Corte ratificaram 
decisão de Alexandre de Moraes, 
que determinou, de ofício, a de-
tenção do parlamentar na últi-
ma terça-feira, 16.

 Ao final, o placar de 11 votos a 
zero pela manutenção da pri-
são fortaleceu o entendimen-
to de Moraes segundo o qual 
Silveira teria incitado violên-
cia e ameaçado magistrados 
pessoal e institucionalmente 
em postagens daquele dia.

O deputado foi alvo de ação 
da Polícia Federal após divulgar 
vídeo nas redes sociais. A peça 
foi considerada atentatória por 
Moraes, que é relator dos in-
quéritos das fake news e de atos 
antidemocráticos no Supremo - 
Silveira é investigado em ambos.

Também nessa quarta-feira, 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) apresentou denúncia 
contra Daniel Silveira. De acordo 
com o vice-procurador-geral, 
Humberto Jacques de Medeiros, 
“as expressões (do deputado) ul-
trapassam o mero excesso ver-
bal, na medida em que atiçam 
seguidores e apoiadores do acu-
sado em redes sociais, de cujo 
contingente humano já decorre-
ram até ataques físicos por fogos 

de artifício à sede do Supremo 
Tribunal Federal”.

Ainda conforme Medeiros, 
“neste último vídeo, não só há 
uma escalada em relação ao 
número de insultos, ameaças e 
impropérios dirigidos aos mi-
nistros do Supremo, mas tam-
bém uma incitação à animosi-
dade entre as Forças Armadas 
e o Tribunal”.

O vice-procurador então 
afirma que o parlamentar, “fa-
zendo alusão às nefastas con-
sequências que advieram do Ato 
Institucional nº 5, de 13 de de-
zembro de 1968, entre as quais 
cita expressamente a cassação 
de ministros do Supremo, insti-
ga os membros da Corte a pren-
derem o general Eduardo Villas 
Bôas, de modo a provocar uma 
ruptura institucional”.

A PGR, no entanto, solicitou 
ao STF que considere a apli-
cação do uso de tornozeleira 
eletrônica como alternativa à 
prisão, além do veto à presen-
ça do parlamentar nas ime-
diações do Supremo.

A unanimidade entre os ma-
gistrados e a decisão da PGR jo-
garam a pressão sobre a Câmara 
dos Deputados, que inicialmente 
adiou para hoje a sessão que po-
deria rejeitar ou acatar a decisão 
do STF em relação à prisão. Em 
seguida, a agenda foi cancelada.

A mesa diretora determi-
nou, na sequência, a reaber-
tura do Conselho de Ética da 
Casa, antes fechado por causa 
da pandemia, e representou 
contra o parlamentar por su-
posta quebra de decoro, com 
eventual perda de mandato.

| Daniel Silveira | Parlamentar bolsonarista é alvo de duas representações 

no Conselho de Ética da Câmara. Colegiado se reúne nesta quinta-feira 

Prisão de deputado acirra 
tensão entre STF e Câmara 

BetiNHo CaSaS NovaS / ae

DANIEL Silveira foi preso após 
divulgar vídeo no qual faz ameaças e 

ataques a ministros do StF

HENrIquE ArAújo
henriquearaujo@opovo.com.br

Líder da minoria na Câmara, 
o deputado federal José Gui-
marães (PT-CE) se posicionou 
“a favor da prisão e da perda de 
mandato de Silveira”. Por meio 
de nota, grupo de deputados de 
partidos de oposição, entre eles 
PT, PSB, PDT, PCdoB, Psol e Rede, 
anunciou ação movida contra o 
pesselista no Conselho de Ética.

“Os partidos representarão 
coletivamente contra o deputa-
do. Esse será um pedido de to-
dos os partidos e lideranças de 
nossa bancada. Consideramos 
que o deputado quebrou o deco-
ro ao atacar a Constituição e as 

instituições, além de sistemati-
camente afrontar as liberdades 
democráticas”, registra o texto 
da nota.

O futuro do deputado come-
ça a ser decidido hoje, em ses-
são no Conselho de Ética, mas 
também dentro do Judiciário. 
Mesmo que a prisão seja rela-
xada, ele pode se tornar inele-
gível para 2022 caso a denúncia 
da PGR seja recebida pelo STF 
e o parlamentar, considerado 
culpado em ação penal. 

Leia mais em EDITORIAL,  
página 18

Especialistas 
divergem 
sobre prisão

Aspecto jurídico.

Acolhida por todos os 11 mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal, a prisão do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ) levanta 
controvérsias jurídicas.

Professor de Direito Cons-
titucional da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC), Felipe 
Braga afirma que a decisão do 
ministro Alexandre de Moraes 
“causa preocupação, por mais 
que tenha fundamento jurídico, 
no sentido de que, do ponto de 
vista constitucional, não exista 
nenhum direito absoluto”.

O docente avalia que o con-
junto de imunidades parlamen-
tares formam “um núcleo de 
proteção”, ainda que “esses di-
reitos não sejam absolutos”. “O 
problema”, continua Braga, “é 
que se criam outros problemas. 
Do ponto de vista estrutural, 
essa questão tem sido colocada 
nos mais diversos canais”.

O professor finaliza: “O que 
vislumbro como ideal seria jul-
gar a ação das fake news, em 
que o STF poderia fixar uma tese 
que valeria para todos no que se 
refere à crítica às instituições, 
não só ao poder Judiciário”.

Também professora de Di-
reito da UFC, Cynara Mariano 
é favorável ao argumento que 
lastreou a prisão de Silveira. 
“No meu entender”, diz a pes-
quisadora, “a decisão do minis-
tro Alexandre de Moraes está 
corretíssima”.

Segundo ela, “o deputado não 
está protegido pela imunidade 
do artigo 53 da Constituição, não 
se encontrava no exercício do 
mandato e não proferiu aquelas 
palavras em razão do mandato, 
portanto nesse caso a imunida-
de específica não se aplica a ele”.

A docente conclui dizendo que 
“a decisão classificou as palavras 
do deputado como atentatórias” e 
que “ninguém pode atentar con-
tra o estado democrático, defen-
der ditadura, golpe militar, volta 
do AI-5”. (Henrique Araújo)
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Uma pesquisa realizada com 
clientes e funcionários de 108 
bares e restaurantes de Fortale-
za revela que a maioria das con-
taminações aconteceu em fes-
tas fora de casa e no transporte 
público. O levantamento foi feito 
pelo Instituto Brasileiro de Pes-
quisa Inteligente (IBPI), entre 
os dias 10 e 11 de fevereiro, por 
encomenda da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes 
no Ceará (Abrasel-CE).

A intenção do levantamento 
era verificar entre o públi-
co que frequenta os bares e 
restaurantes de Fortaleza a 
origem da contaminação por 
Covid-19. Dentre os entre-
vistados, praticamente 80% 
afirmou não ter contraído a 
doença. Entre os clientes já 
contaminados, 50% acre-
ditam ter pego o vírus em 
festas fora de domicílio. Já 
entre os trabalhadores do 
setor, 36,6% afirmaram que 
foram contaminados dentro 
de transporte coletivo.

Sob o lema “Restaurantes 
pela vida e pelo trabalho”, a 
Abrasel cresce o coro do setor de 
que os locais não são vetores de 
contaminação. Entende ainda 
que os bares e restaurantes vêm 
sendo penalizados duplamente, 
por terem seu horário de fun-
cionamento reduzido, mas com 
impostos sendo cobrados.

O presidente da Abrasel-CE, 
Taiene Righetto, reclama que 
há dez dias aguarda retorno do 
Governo do Estado para reu-
nião realizada após os protestos 
de empresários e funcionários, 
que mobilizou milhares de pes-
soas em passeatas pela Cidade. 

O temor é que o decreto que res-
tringe o funcionamento de ativi-
dades não essenciais, diminuin-
do seu horário de funcionamento 
para as 20 horas durante a se-
mana e para as 15 horas em fins 
de semana, seja prorrogado.

“São dias de silêncio total. 
Na reunião da última segunda-
feira, 15, colocamos algumas 
proposta, o Governo ficou de 
estudar e vir com uma contra
-proposta, mas não tivemos re-
torno”, ressalta. Ele ainda afir-
ma que os dados de saúde têm 
mostrado que o problema não 
era com os restaurantes, mas 
com aglomerações irregulares 
ainda promovidas pelas ruas. 
“Somos lugares seguros, sim!”, 
exclamou após a divulgação dos 
números da pesquisa.

O controlador e estatístico 
do IBPI, Antônio Vasques, ex-
plica que o estudo foi realiza-
do com 110 funcionários e 308 
clientes de 108 estabelecimen-
tos filiados à Abrasel. O foco 
principal era descobrir onde as 
pessoas acreditavam ter sido 
contaminadas. O intervalo de 
confiança da pesquisa é de 95% 

e a margem de erro de cinco 
pontos percentuais (p.p.).

Vasques destaca que a nova 
variante de Manaus, em circu-
lação na Cidade, contribui para 
a curva crescente de casos. Diz 
ainda que os dados indicam con-
taminação maior dos funcioná-
rios dentro de seus domicílios do 
que nos locais de trabalho. Entre 
os clientes, nenhum afirmou que 
foi contaminado no restaurante. 
“Essa pesquisa tem caráter ino-
vador, pois um setor econômi-
co cearense resolveu fazer uma 
pesquisa direta, com questioná-
rio simples e bem definido o que 
queríamos apurar.”

A apresentação dos dados 
aconteceu poucas horas antes 
do anúncio do governador do 
Ceará, Camilo Santana (PT), 
ontem, sobre decisão do co-
mitê de enfrentamento da Co-
vid-19 no Estado. Decreto que 
passa a valer hoje traz redução 
no horário do comércio aos fins 
de semana, de 20 horas para 17 
horas, mas não mudou horá-
rios de restaurantes, até as 20 
horas durante a semana e até 
15 horas nos fins de semana.

| PANdEMIA | Abrasel encomendou pesquisa sobre contágio 

de Covid-19. Do total de 20% dos entrevistados que foram acometidos pelo novo coronavírus, 50% entre 

clientes acreditam ter sido contaminados em festas e 36,6% entre funcionários, em transporte coletivo

Pesquisa revela menor 
infecção relacionada a bares e 
restaurantes

SAmUEL pImENTEL

samuelpimentel@opovo.com.br
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O Ceará começa a dar passos 
importantes para estruturação 
de uma cadeia produtiva em 
torno do hidrogênio verde no 
Estado. Na próxima sexta-fei-
ra, 19, o Governo deve assinar 
os primeiros protocolos de in-
tenções para viabilizar a insta-
lação de uma planta de eletró-
lise no Complexo do Pecém. E, 
em outra frente, firmou parce-
ria com o Ministério da Ciência 
e Tecnologia e a Agência de De-
senvolvimento Alemão para o 
desenvolvimento de pesquisas 
envolvendo o combustível no 
setor da aviação.

O hidrogênio verde, produzi-
do a partir de fontes de energias 
renováveis, é apontado como 
peça-chave para ajudar os paí-
ses em seus processos de tran-
sição energética. O Acordo de 
Paris, assinado por mais de 190 
países, por exemplo, tem como 
meta zerar a emissão de gás 
carbônico no mundo até 2050.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e do Trabalho 
(Sedet), Maia Junior, explica que 
a ideia é montar no Complexo do 
Pecém uma planta de eletrólise 
que use como insumos as ener-
gias eólica e solar para produção 
de hidrogênio verde. O método 
utiliza corrente elétrica para se-
parar o hidrogênio do oxigênio 

que existe na água. O projeto já 
tem, inclusive, um investidor 
australiano interessado.

“Nós só estamos ajustando 
os últimos detalhes, mas de-
vemos assinar nesta sexta-fei-
ra. Será um evento virtual, em 
conjunto com nossos parceiros, 
para anunciar o que será feito 
para desenvolver esta cadeia 
produtiva no Estado. Não te-
nho dúvidas de que este hub vai 
colocar o Ceará em posição de 
destaque no cenário mundial 
da transição energética.”

O projeto liderado pelo Go-
verno do Estado conta tam-
bém com a parceria e articu-
lação do Complexo do Pecém; 
Federação das Indústrias do 
Ceará (Fiec) e Universidade 
Federal do Ceará (UFC).

Ele explica que, dos quatro 
decretos previstos para viabi-
lizar o hub de hidrogênio, três 
devem ser assinados inicial-
mente. O primeiro deles forma-
lizando a intenção política de 
montar uma cadeia produtiva 
em torno do hidrogênio ver-
de no Estado. O segundo será 
para efetiva criação do grupo 
de trabalho interinstitucional 
que vai coordenar as ações de 
estruturação do projeto. E um 
protocolo de intenções com 
uma empresa australiana inte-
ressada em investir no projeto. 
“Também tem mais um proto-
colo que formaliza a parceria 
com uma universidade do Rio 
de Janeiro. Estamos somen-
te aguardando um retorno da 
procuradoria, mas a parceria 

vai acontecer e será assinado 
mais na frente.”

O Ceará também vai sediar 
nos próximos três anos o projeto 
Pro QR. A iniciativa, firmada en-
tre Sedet, Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Agência de Desen-
volvimento Alemão, visa desen-
volver pesquisas para produção 
de querosene de aviação a partir 
de hidrogênio verde.

“A ideia chegou até nós por 
meio de um cearense que fez 
doutorado na Unicamp e criou 
uma empresa que já produz 

hidrogênio verde a partir da 
eletrólise da água, utilizando 
energias renováveis”, afirmou o 
secretário executivo de Comér-
cio, Serviço e Inovação da Sedet, 
Júlio Cavalcante.

A expectativa é que em um 
ano a pesquisa comece a apre-
sentar resultados. O governo 
cearense está apoiando a inicia-
tiva na busca de parceiros para 
financiamento do projeto. Ini-
cialmente, a negociação é que o 
projeto piloto ocorra no terreno 
da Fraport, em Fortaleza.

| COMbustívEl lIMpO | Amanhã será firmado um 
protocolo de intenções com empresa australiana interessada em montar planta de eletrólise no Pecém

Governo do Ceará assina 
acordos para viabilizar hub de 
hidrogênio verde
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Governo do Ceará negocia com empresa 
australiana a instalação de uma planta de 

eletrólise no Complexo do Pecém

Irna cavalcante

irnacavalcante@opovo.com.br

“Não tenho dúvidas de que 

este hub vai colocar o Ceará 

em posição de destaque 

no cenário mundial da 

transição energética”

maia Junior, secretário  
de desenvolvimento econômico do Ceará
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dados da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) apontam 
um valor de R$ 83,9 bilhões 
para esses gastos, sem consi-
derar as emendas parlamen-
tares indicadas pelos congres-
sistas e que também podem 
contemplar investimentos. 
Contabilizando as emendas, os 
gastos discricionários chegam 
a R$ 100 bilhões, patamar já 
considerado muito baixo para 
o bom funcionamento e gestão 
da máquina pública.

A revisão para baixo das 
previsões de gastos com 
benefícios previdenciários 
deve ajudar a compensar, em 
parte, o aumento das despe-
sas obrigatórias decorrente 
do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC), que 
está mais alto que o espera-
do no ano passado. O índice 
corrige o valor do salário 
mínimo e a maior parte das 
despesas obrigatórias do 
governo. Esse alívio, porém, 
não será suficiente.

Sem Orçamento votado, o 
primeiro relatório bimestral 
de avaliação de receitas e des-
pesas, que tem de ser enviado 
ao Congresso no dia 22 de mar-
ço, fica comprometido. É nes-
se documento que o governo 
aponta a necessidade de blo-
queio para o cumprimento da 
meta fiscal, que autoriza um 
rombo de até R$ 247,1 bilhões, 
e do teto de gastos, a regra 
que impede o crescimento das 
despesas acima da inflação. O 
mais provável é que a lei orça-
mentária não esteja aprovada 
até lá. Como a edição seguin-
te só será divulgada em 22 de 
maio, o governo deve fazer um 
relatório extemporâneo para 
efetivar o corte.

Um dos problemas em 2021 
é que o Orçamento já foi envia-
do com as despesas no limite 
do teto de gastos, ou seja, sem 
margem para administrar. 
(Agência Estado)

valor a que pode 
chegar a 
necessidade de 
bloqueio do 
orçamento

R$ 20 biO projeto de Orçamento 
para este ano não foi ainda 
nem votado pelo Congresso, 
mas a área econômica do go-
verno já trabalha com a possi-
bilidade de contingenciar pelo 
menos R$ 10 bilhões em despe-
sas. A necessidade de bloqueio 
poderá ser ainda maior e che-
gar a R$ 20 bilhões a depender 
do espaço orçamentário que os 
parlamentares encontrarem 
para cortar despesas durante 
a votação do projeto, prevista 
para acontecer entre o fim de 
março e início de abril.

Até agora, as negociações 
da nova rodada de auxílio 
ocorrem fora da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), 
que só foi instalada na sema-
na passada. Esse corte che-
ga antes mesmo de qualquer 
discussão sobre o fortaleci-
mento de programas sociais e 
é indicativo da dificuldade do 
governo para pagar uma nova 
rodada de auxílio emergencial 
dentro do Orçamento.

O contingenciamento se dá 
no grupo de despesas discri-
cionárias (não obrigatórias), 
que incluem investimentos e o 
custeio da máquina adminis-
trativa. Para 2021, os últimos 

Previsão já é de corte de 
R$ 10 bi no Orçamento
| BrAsIl | O corte chega antes mesmo de qualquer discussão sobre o 

fortalecimento de programas sociais, como extensão de auxílio Consumidores de 11 es-
tados começarão a pagar 
contas de energia pelo Pix, 
sistema de pagamentos ins-
tantâneos do Banco Central 
(BC). A novidade vale para 
clientes das distribuido-
ras do grupo Energisa e foi 
desenvolvida em conjunto 
com o Banco do Brasil (BB). 
O código QR (versão avança-
da do código de barras) será 
incluído nas faturas físicas. 
Bastará o consumidor abrir 
o aplicativo do seu banco, 
apontar a câmera do celular 
e fazer o pagamento.

Inicialmente, a novida-
de estará disponível apenas 
para clientes selecionados. 
Nos próximos três meses, 
o pagamento via Pix será 
expandido até atingir os 8 
milhões de clientes das dis-
tribuidoras da Energisa. O 
grupo opera nos seguintes 
estados: Acre, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rondônia, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins.

Apesar de o Banco do Bra-
sil ter desenvolvido a solu-
ção tecnológica, a ferramen-
ta estará disponível para 
clientes de qualquer banco, 
mesmo os não bancarizados.

Como o Pix funciona 24 
horas por dia, o pagamento 

poderá ser liquidado ime-
diatamente, inclusive em 
fins de semana e feriados.

Desde novembro, os clien-
tes do Banco do Brasil po-
dem usar o WhatsApp para 
cadastrarem chaves Pix e 
fazerem pagamentos e re-
cebimentos pelo sistema. No 
caso dos pagamentos, basta 
o correntista enviar a foto do 
código QR para o aplicativo 
de mensagens que o assis-
tente virtual do BB lê a ima-
gem e completa a transação.

Em dezembro, o BB e a Re-
ceita Federal iniciaram o pa-
gamento de alguns tributos 
federais via Pix. A autarquia 
passou a inserir o código QR 
nos novos modelos de Docu-
mento de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (Darf). Neste 
ano, a novidade deverá ser 
estendida aos pagamentos do 
Simples Nacional, regime pró-
prio para micro e pequenas 
empresas. (Agência Brasil)

Clientes poderão pagar 
conta de energia via Pix

| EM 11 EstAdOs | 

whatsapp

desde 
novembro, 
os clientes 
do Banco 
do Brasil 
podem usar 
o Whatsapp 
para 
cadastrarem 
chaves Pix 
e fazerem 
pagamentos e 
recebimentos 
pelo sistema.



tempo que o Pix 
funciona por dia

24 h
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| CARTOLA | Abre manchete 1, 2 ou 3 colunas

CONSTRUÇÃO MANTÉM PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO

O 
setor de construção civil surpreendeu em 2020 e conseguiu um 
crescimento de 20% (até setembro) em relação ao período pré
-pandemia, segundo dados da Associação de Incorporadoras Imo-
biliárias (Abrainc). Para 2021, a atividade pretende manter o resul-
tado e ser a mola propulsora da geração de empregos.

O presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa, lembra que 
a manutenção das taxas básicas de juros de 2%, os menores de toda a história, pro-
porcionou a alavancagem das vendas, reduzindo os estoques de imóveis pela metade.

Os financiamentos de imóveis subiram 52% no acumulado até novembro, pe-
los dados da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário  (Abe-
cip). O índice de confiança da construção também aumentou, atingindo níveis 
que não se via desde 2014. No País ocorreram sete lançamentos iniciais de 
ações (IPOs) de construtoras em 2020, algo que não ocorria desde 2009. Mes-
mo com todas as incertezas proporcionadas pelo cenário de pandemia que 
fragilizou a economia, a expectativa é de um ano positivo para o setor, com 
crescimento do PIB da construção civil de 4%.

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

horas, de segunda 
a sexta.

IMÓVEIS 1

No Ceará, conforme já havia 
sido dito antes pela coluna, a 
perspectiva é de geração de 
10 mil empregos este ano. 
Em 2020, foram quase seis 
mil empregos com carteira 
assinada pelos dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged).

O número de financiamen-
tos também surpreendeu. 
Somente em dezembro, fo-
ram 1.317, dos quais 413 mi-
lhões de crédito imobiliário. 
Detalhe: nesse leque não 

MERCADO AQUECIDO 
DE SEGUNDA MORADIA

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

IMÓVEIS 2

BAIXO RISCO

O Sinduscon-CE realizou pesquisa 
com 6.946 trabalhadores ativos, em 
99 canteiros de obras, para medir o 
impacto da pandemia. Verificou-se 
que os contaminados desde julho do 
ano passado até agora chegou 320 
pessoas, das quais 17 foram inter-
nadas e, infelizmente, uma chegou 
a falecer. Na avaliação de Patriolino 
Dias, os protocolos adotados pelas 
empresas estão funcionando. “É 
importante para nós que as pessoas 
permaneçam saudáveis”, reforça.

NEGOCIAÇÃO

DÍVIDAS DO 
FINOR

As empresas interessadas em 
quitar ou renegociar dívidas 
com o Fundo de Investimentos 
do Nordeste (Finor) já podem 
separar as documentações. O 
Banco do Nordeste, operador 
do fundo, está organizando as 
providências para atender a 
Portaria nº 111 do Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
e disponibilizando as informa-
ções através do site bnb.gov.br

estão apenas os imóveis de alto padrão, mas também os 
de baixa renda e segunda moradia.

“Os estoques de segunda moradia zeraram”, destaca 
Patriolino Dias de Sousa. Segundo ele, foram feitos no-
vos lançamentos em Flexeira e Aracati, e alguns deles 
chegaram a ser totalmente vendidos em três semanas.

CONDOMÍNIOS

INADIMPLÊNCIA 
AUMENTA %

Os condomínios de Fortaleza per-
ceberam um aumento de 12% na ina-
dimplência nos últimos três meses em 
Fortaleza. Os números são da Associa-
ção das Administradoras de Condomí-
nios do Ceará (Adconce). O presidente 
da entidade, Marcus Mello, considerou 
preocupante a elevação. 

EXPORTAÇÕES

ROCHAS 
ORNAMENTAIS

O Ceará se manteve na terceira co-
locação no ranking de exportação de 
rochas ornamentais. Pelos números 
do setor, houve aumento de 16% nas 
vendas externas em comparação a 
2019. O dado coloca o Estado como o 
terceiro que mais exportou  no país. O 
diretor da Ceará Stones, Flávio Gomes, 
tem dito que a expectativa para 2021 é 
bastante promissora.

EY

PARA EMPREENDEDORAS

A consultoria EY recebe, até amanhã, inscrições para o programa Win-
ning Women Brasil. Criado para empreendedoras, ele pretende ajudar na  
expansão do conhecimento em áreas como branding, liderança, gestão e 
relacionamento. As interessadas precisam apresentar alguns pré-requi-
sitos, como: ser fundadora de empresa de origem brasileira, com fatura-
mento acima de R$ 3 milhões ao ano; ser a principal tomadora de decisões 
da organização; e possuir pelo menos 51% de participação acionária.
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divulgação/ PolíCia Civil do ParÁ 

edição: Tânia alves  |  taniaalves@oPovo.CoM.Br  |  

| PARÁ | Aproximadamente 600 quilos de drogas estavam divididos em 19 sacos, 

avaliados em R$ 9 milhões. Três prisões foram realizadas no Pará

16 pessoas são presas em 
operação interestadual que 
apreendeu 600 kg de drogas

operação no Pará resulta 
em apreensões de drogas 

A Operação Guilhotina, das 
Polícias Civil do Pará e Ceará, 
realizada em Belém e Benevi-
des, cidade da Região Metro-
politana da capital paraense, 
resultou, além da apreensão 
de mais de 600 quilos de dro-
gas, na prisão de 16 pessoas. A 
ação teve como objetivo cum-
prir mandados de prisão de 
chefes de uma facção crimino-
sa que comandavam crimes no 
Estado do Ceará e desarticular 
a rota do tráfico no Pará. Além 
de drogas, foram apreendidos 
também a quantia de R$ 75 mil. 

Aproximadamente 633 qui-
los de drogas, entre cocaína e 
oxi, estavam divididos em 19 
sacos, avaliados em R$ 9 mi-
lhões. A ação começou há uma 
semana com a troca de infor-
mações entre policiais civis da 
Divisão de Repressão ao Crime 
Organizado (DRCO) e Delegacia 
de Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas (Draco) do 
Ceará. Três prisões foram rea-
lizadas no estado do Pará e mais 
treze no Ceará. “Então, ao longo 
dos últimos dias, conseguimos 
realizar a prisão das principais 
lideranças desse grupo aqui no 
estado e, por isso, o nome de 
guilhotina (nome da operação), 
no sentido de que se corta a ca-
beça dessa facção com a prisão 
das suas lideranças”, ressaltou 
Sandro Caron, titular da SSPDS.

Os mandados de prisão fo-
ram cumpridos em desfavor 
dos chefes de facção em um 

Júlia DuarTe

anajuliadf2@gmail.com

esPeCial Para o Povo

edifício de luxo no bairro Uma-
rizal, em Belém. Os dois inte-
gram uma facção oriunda do 
Rio Janeiro, com atuação no 
Ceará, e estavam escondidos 
em uma cidade da Região Me-
tropolitana da capital flumi-
nense. A dupla, que é cearense, 
decidiu deixar o local e ir para 
Belém. A suspeita é que os cri-
minosos pretendiam se esta-
belecer no território por não 
serem procurados no estado. 

“Essas prisões são de suma im-
portância porque representam 
um duro golpe no escalão hie-
rárquico superior dessa orga-
nização criminosa. Haja vista 
que as pessoas que foram pre-
sas, os alvos que foram presos 
tinham poder de mando dentro 
dessa organização criminosa”, 
afirmou Marcus Rattacaso, de-
legado geral da Polícia Civil.

Em solo paraense, foram 
encontrados drogas e outros 

suspeitos em um sítio na cida-
de de Benevides.  A Polícia Civil 
localizou outros três homens e 
apreendeu os 633 kgs de cocaí-
na e oxi, que tinham como des-
tino final o Ceará.  Os suspeitos 
foram autuados em flagrante 
por tráfico de drogas e ficaram 
sob custódia no Pará. Os dois 
foragidos cearenses foram tra-
zidos de volta ao Ceará ainda 
nesta terça-feira, 16. (Colabo-
rou Angélica Feitosa)

mil foram 
apreendidos na 
operação

R$ 75
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“Três homicídios consuma-
dos, três homicídios tentados”. 
As seis vítimas da Vila do Mar, 
região oeste de Fortaleza, entre 
a Barra do Ceará e o Pirambu, 
foram arrastadas, espancadas, 
algumas delas baleadas e uma 
chegou a ser estrangulada com 
uma corda. Três delas mor-
reram e outras três foram so-
corridas. O crime aconteceu na 
madrugada do dia 16, por volta 
das 2h30min.

A ação aconteceu em via pú-
blica, por um grupo numeroso 
de pessoas e as vítimas chega-
ram no local para participar 
de uma festa, mas quando de-
sembarcaram do veículo come-
çaram as agressões, inclusive, 
sendo retiradas à força do car-
ro. A motivação foi a rivalidade 

entre organizações criminosas, 
como apontam as investigações. 

As três vítimas que morre-
ram foram identificadas: Rebe-
ca Nicole de Lima Silva, Bruno 
Evangelista dos Santos e Mateus 
Evangelista dos Santos. Outras 
três pessoas, sendo duas mulhe-
res e um homem, conseguiram 
sobreviver. O POVO não divulga 
o nome dessas três por questões 
de segurança.

Havia possibilidade de outros 
corpos (um ou até dois) estarem 
desaparecidos e enterrados na 
área da Vila do Mar, numa faixa 
de areia em frente ao local das 
agressões. Pelo menos um deles 
seria de uma mulher. O Corpo de 
Bombeiros realizou buscas com 
cães farejadores, na tarde de 
terça-feira, mas não foi esclare-
cido se a procura foi encerrada 
ou segue em andamento.

Toda essa descrição, com 
execuções, agressões e até tor-
tura, aparece no documento da 
audiência de custódia, da 17ª 

Vara Criminal, que converteu as 
prisões de flagrante para pre-
ventivas. A decisão foi assinada 
na tarde desta quarta-feira, 17.

Ainda  na terça-feira, a Se-
cretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social divulgou que cinco 
pessoas foram presas: Isabelly 
de Sousa Silva, Ewerton Martins 
da Silva, Nailson Andrade dos 
Santos, Joicilane Nascimento 
Ferreira e Antônio Mariano Neto.

Chegou a ser divulgado que 
Mariano usava tornozeleira ele-
trônica, ainda após as primeiras 
horas do caso, mas a informa-
ção foi corrigida no andamento 
da investigação pela delega-
da Patrícia Aragão, titular da 
8ª Delegacia de Homicídios, do 
Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP).

Os cinco foram autuados por 
homicídio qualificado e partici-
pação em organização crimi-
nosa, mas ainda há pessoas que 
ainda não foram identificadas e 
também tiveram participação 

na ação. As prisões foram feitas 
por policiais civis e militares. 
Os presos foram reconheci-
dos pelas vítimas sobreviven-
tes como integrantes do grupo 
responsável por espancar e ati-
rar contra o grupo. 

Os sobreviventes foram ar-
rastados e espancados por 
várias pessoas, entre elas os 
cinco autuados em flagrante. 
As outras vítimas que foram 
executadas, além de arrasta-
das e espancadas, ainda foram 
alvejadas por tiros e uma delas 
chegou a ser estrangulada por 
uma corda.

De acordo com a decisão ju-
dicial da audiência de custódia, 
a motivação para as execuções 
a tiros, espancamentos e tortura 
na Vila do Mar foi a rivalidade en-
tre facções criminosas. Os cinco 
presos em flagrante são, supos-
tamente, integrantes da Guar-
diões do Estado (GDE) enquanto 
as vítimas seriam “simpatizan-
tes” do Comando Vermelho (CV).

| VIOLÊNCIA |  O grupo de seis pessoas era simpatizante do “Comando 

Vermelho” e buscavam um baile para se divertir, mas acabaram em uma festa com integrantes da GDE 

Vítimas da Vila do Mar foram 
arrastadas, espancadas 
e baleadas 

FaBio liMa

poLIcIAIS fizeram buscas 
na terça-feira passada na 

vila do Mar

JeSSIkA SISnAndo

jessikasisnando@opovo.com.br
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

SEGUNDA 

A DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

A DOMINGO

Ex-presidente do Instituto do Ceará, Ednilo Soárez, em dois 
volumes do seu mais recente, Essência. 

Estabelece um verdadeiro passeio por tudo que aprendeu 
durante décadas de estudos. 

No apanhado, o escritor imortal, hoje se dividindo 
entre Fortaleza e Lisboa, expressa, com maestria, amplo 
conhecimento. 

Em detalhes de pensadores de todos os tempos, em suas 
diversas andanças mundo afora. 

Conseguindo não só ler, porém, também justificar os seus 
dias, no primoroso entender da alma humana.

PRÓ-AURORENSES Maria Alice, Maria 
Cecília e Maria Isabel, diletas filhas da 
desembargadora presidente do Tribunal 
de Justiça, Nailde Pinheiro (Rodrigues)

FILHO PRA PAI 

Carlos Benevides baixou em minha oficina da Santos Dumont 
para pegar, com Rafaele (98995.1433 ou 3231.0472), seu 
Sociedade Cearense. 

Levando também exemplar do senador Mauro. 

SERTÃO NA TELA

Blog Brasileiro de hoje deságua no clã de Juazeiro. 

Com Ivan Bezerra e Tânia, uma simpatia. 

BIS 

Destacando vices Ivan Rocha e Ludwig Bezerra, Geldo 
Machado reconduzido para mais um mandato. 

No Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring, 
abrangendo Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. 

| A QUADRA CHUVOSA | Choveu em 147 municípios 

do Ceará nas 24 horas até a manhã de ontem

Últimos dois dias 
concentraram maiores 
chuvas do ano no Ceará

JÚLIO CAESAR

A TENDÊNCIA é de redução das chuvas a 
partir desta quinta-feira

 ONDE MAIS 

CHOVEU

1. Deputado Irapuan 
Pinheiro (Sertão 
Central e Inhamuns): 
103 mm

2. Massapê (posto 
Tangente, região 
Litoral Norte): 98.2 mm

3. Tururu (posto 
Tururu, região Litoral 
do Pecém): 92 mm

4. Canindé (Sertão 
Central e 
Inhamuns): 86.2 mm

5. Crateús (posto 
Irapuá, região Sertão 
Central e Inhamuns): 
82.4 mm

7. Trairi (posto Trairi, 
região Litoral de 
Pecém): 81 mm

8. Ibiapina (posto Santo 
Antônio da Pindoba, 
região Ibiapaba): 80.1 mm

9. Santa Quitéria (posto 
Raimundo Martins, 
região Sertão Central e 
Inhamuns): 76.6 mm

10. Hidrolândia (posto 
Hidrolândia, região 
Ibiapaba): 75 mm

QUADRA

O Ceará registrou chuvas 
em 147 municípios entre as 7 
horas da terça-feira, 16, e as 
7 horas de ontem, 17, segundo 
balanço parcial da Fundação 
Cearense de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos (Funceme). O 
período é de quadra chuvosa, 
favorável para precipitações 
no Estado. É o segundo dia com 
melhores chuvas neste ano. A 
média estadual foi de 16,5 milí-
metros. O melhor dia foi nessa 
terça-feira, 16, quando choveu 
em 144 municípios, com média 
de 30,9 milímetros no Estado. 
O cenário melhora após uma 
primeira quinzena de fevereiro 
quase sem chuvas.

MARÍLIA FREITAS

marilia.freitas@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 18 de fevereiro: Rômulo de 
Deus, desembargador remido... Sandra 
Falcão... Ricardo Ayres, médico cujo 
pai foi prefeito de Fortaleza, formando 
ótima equipe... Andréa Paiva, jornalista 
e ex-copã de O POVO... Gerardo Bastos 
Filho, quer dizer, um pneu continua 
sendo um pneu... Aparecida Almeida, 
casada com neto de Manoel de Castro, que 
chegou a governador do Estado... Luiz 
Carlos Fontenele... Vera Lúcia Magela, 
matrimoniou proeminente do comércio 
medicamentoso.

BON MOT

A ARTE EXISTE 
PORQUE A 
VIDA NÃO 
BASTA. 
(Ferreira 
Gullar)

As três maiores precipita-
ções entre ontem e hoje foram 
nos municípios de Deputa-
do Irapuan Pinheiro (103 mi), 
na região do Sertão Central e 
Inhamuns; Massapê (98.2 mm), 
na região de Litoral Norte; e na 
cidade de Tururu (92mm), na 

região do Litoral de Pecém. Os 
dados são atualizados até 
16h07min desta quarta.

O cenário no primeiro mês 
da quadra chuvosa tem melho-
ra considerável. No dia 17, as 
chuvas estão 33,2% abaixo da 
média para o mês todo. Até se-
gunda-feira, as chuvas estavam 
71% abaixo do esperado para o 
mês. A evolução ocorreu com as 
chuvas dos dois últimos dias. 

Porém, de acordo com a Fun-
ceme, a tendência é de redução 
das chuvas a partir desta quin-
ta-feira, 18, por causa do afas-
tamento da Zona de Conver-
gência Intertropical (ZCIT) do 
norte do Ceará em direção ao 
Maranhão.

O noroeste do Estado segui-
rá com perspectiva favorável 
a chuvas isoladas. A tendência 
entre a madrugada e a manhã 
de hoje é de precipitações pon-
tuais ao longo do litoral. No 
resto do Estado, são esperadas 
chuvas ao longo do dia.

Para hoje a previsão é de céu 
com nuvens e chuvas mais redu-
zidas. É apontada possibilidade 
de chuva apenas no litoral e na 
Ibiapaba. Para o período de feve-
reiro a abril, o mais importante 
da quadra chuvosa no Ceará, o 
prognóstico da Funceme é de 
maior probabilidade de chuvas 
abaixo da média histórica.
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P
rovocação deliberada ao 
Estado Democrático de Di-
reito com intencionalidade 
de provocar um “apagão” 
na democracia, é a conclu-
são que vai se fi rmando nos 

meios democráticos depois dos insultos 
virulentos, depreciativos e de baixo ca-
lão desferidos em vídeo, nas redes so-
ciais, pelo deputado federal bolsonaris-
ta Daniel Silveira (PSL-RJ), contra seis 
ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF): Edson Fachin, Alexandre de Mo-
raes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Men-
des, Marco Aurélio Mello e Dias To oli e 
pedindo o fechamento da própria Corte 
e a volta do execrável AI-5. O deputado 
foi um dos fl agrados na quebra da placa 
da vereadora Marielle Franco, (Psol/RJ), 
assassinada em 2018, no Rio de Janeiro.

Na terça feira à noite (16), o ministro 
Alexandre de Moraes expediu ordem 
de prisão em fl agrante do parlamentar, 
enquadrando-o na Lei de Segurança 
Nacional por atentar contra as insti-
tuições da democracia. Ele tem uma 
larga fi cha policial de truculências e 
responde a outras acusações de lesão 
à ordem jurídica, por incitar manifes-
tações em favor do golpe militar, fe-
chamento do STF e propagação de fake 
news. Na mesma noite de sua prisão, o 
PSL anunciou em nota pública que vai 
expulsá-lo de suas fi leiras.

O pretexto para o desatino do parla-
mentar foi a reprimenda feita pelo mi-
nistro Edson Fachin ao ex-comandante 
do Exército Eduardo Villas Bôas que 
em recente livro revelou que um twit-
ter seu ao STF, em 2018 (pressionando 

a Corte a não-conceder um habeas cor-
pus em favor do ex-presidente Lula), 
fora elaborado conjuntamente com o 
Alto Comando das Forças Armadas. 
Ainda que já tenham transcorrido três 
anos do episódio deplorável – o mi-
nistro Fachin fi cou indignado com as 
declarações do militar e disse ser “’in-
tolerável e inaceitável” qualquer forma 
de pressão sobre o Poder Judiciário. Aí 
o deputado bolsonarista resolveu “to-
mar as dores” dos militares para fazer 
uma provocação e tumultuar ainda 
mais o quadro político.

Na verdade, o ministro Fachin rei-
terou apenas o que é um axioma do 
regime democrático: as Forças Arma-
das não se inscrevem como um dos 
poderes do Estado: são uma institui-
ção subordinada ao poder civil eleito 

pela soberania popular. Jamais se-
ria aceitável uma interferência desse 
tipo em quaisquer das democracias 
do Ocidente ou do Oriente. Trata-se 
do ABC da democracia. Ademais, a 
Constituição brasileira não atribui aos 
militares o papel de poder moderador 
ou tutelar. Em qualquer outro país de-
mocrático, certamente, Villas Bôas e 
os comandantes que o acompanharam 
nesse ato inconstitucional teriam sido 
punidos com rigor.

A defesa do STF como barreira a 
esse tipo de abuso é essencial para a 
sobrevivência da democracia, e seus 
ministros togados devem receber a 
solidariedade da sociedade para re-
sistir à insolência dos intolerantes. 
Quanto ao agressor, só resta ser cas-
sado por seus pares. 

Deputado agride democracia e é preso

possibilidade de participação da corrida 
presidencial de 2018.

Porém, agora - em livro publicado pela 
FGV - , o general confessou, sem subterfú-
gios, seu intento contra a democracia, com 
a participação do alto comando do Exército, 
pois os termos do Twitter foram discutidos 
entre eles. Villas Boas diz que a postagem 
com o intuito de emparedar o Supremo era 
mais dura, mas que foram retiradas as men-
ções diretas a uma possível intervenção.

Para generais com pendores golpistas 
essas decisões que tomam devem parecer 
atos de coragem. Porém, são pura covar-
dia, pois eles têm as armas nas mãos. Eles 
se esquecem que o arsenal à disposição de-
les deveria servir para defender o País de 
ameaças externas — e não para ameaçar a 
democracia e o povo brasileiro. 

opovo@opovo.com.br 

Claro que as pessoas mais perspicazes 
já haviam avaliado como ameaça de golpe 
o “pronunciamento” do general Villas Bôas, 
então comandante do Exército, às vésperas 
do julgamento de um habeas corpus, no Su-
premo Tribunal Federal (STF), em favor do 

ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Na época (abril/2018), 
Villas Bôas postou o se-
guinte em seu Twitter:”-
Nessa situação que vive 
o Brasil resta perguntar 
às instituições e ao povo 
quem realmente está 
pensando no bem do país 

e das gerações futuras e quem está preocu-
pado apenas com interesses pessoais?”

Em seguida: “Asseguro à nação que o 

Exército julga compartilhar o anseio de to-
dos os cidadãos de bem de repúdio à im-
punidade... bem como se mantém atento às 
suas missões institucionais”.

O próprio general já dera pistas de que sua 
intenção era pressionar o Supremo. Em en-
trevista ao jornal Folha de S. Paulo (11/11/2018) 
ele disse: “Eu reconheço que houve um epi-
sódio em que nós estivemos realmente no 
limite, que foi aquele tuíte da véspera da vo-
tação no Supremo da questão do Lula”.

Complementou afi rmando que a sua 
advertência teve “saldo positivo”. Ou seja, 
um recado que os militares não aceita-
riam outro resultado no STF que não fos-
se a prisão de Lula. E o habeas corpus, de 
fato, foi negado no Supremo, em decisão 
dividida: 6x5. Lula foi para a cadeia em 
Curitiba, vendo ser enterrada qualquer 

Ameaçar com armas é covardia

Jornalista

Plínio Bortolotti

antoniojorge2000@gmail.com

O Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 
2014,  estabelece como primeiro princípio 
do uso da internet no Brasil “a garantia da 
liberdade de expressão, comunicação e ma-
nifestação de pensamento, nos termos da 
Constituição Federal”. O art. 18 garante que 

o provedor de conexão 
à internet não será res-
ponsabilizado civilmente 
por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por ter-
ceiros, salvo, segundo o 
art. 19, se depois de ordem 
judicial se negar a reti-
rar conteúdo apontando 
como infringente. Portan-

to, de rigor, não cabe aos provedores blo-
quear conteúdos, especialmente opinativos, 
sob alegação de estarem se protegendo de 

eventuais ações judiciais, sendo que somen-
te o Judiciário tem competência para deter-
minar qual conteúdo deve ser retirado. 

Desde a perspectiva contratual, redes 
sociais podem exigir respeito a certas re-
gras, claras e iguais para todos, desde que 
não afetem a liberdade de expressão, di-
reito fundamental. 

Entretanto, canais ou páginas de usuá-
rios, curiosamente mais alinhados ao con-
servadorismo, têm sido banidos por plata-
formas ou empresas digitais sem a devida 
fundamentação, em desrespeito não apenas 
ao direito à liberdade de expressão, mas 
também à imagem e à propriedade - reali-
zam um tipo de despejo ou sequestro inde-
vidos de conteúdo alheio - e geram estresse 
e desgaste para quem hospedavam e quem 
os seguiam, tornando-se passíveis de ações 

por dano moral, individual e coletivo e por 
práticas vedadas pelo direito de consumi-
dor, também aplicável à matéria. 

Prezado leitor, contam-se duas boas no-
vidades contra esse tipo de censura em feve-
reiro. Dia 8 foi protocolado na Câmara Fede-
ral um projeto que altera o Marco Civil para 
vedar, expressamente, essa prática, qualifi -
cando-a como abusiva e considerando nulas 
eventuais cláusulas contratuais em contrá-
rio. Estabelece ainda pena de suspensão dos 
serviços do provedor e aplicação de multa. 
No dia 12, decisão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo ordenou ao Google/Youtube que 
restabelecesse quanto antes o canal Terça
-Livre, veículo de comunicação social com 
mais de 1 milhão de seguidores, retirado 
abruptamente da plataforma no dia 4, sem 
fundamento razoável para tanto. 

Contra a censura seletiva dos provedores

Doutor e mestre em 

Direito - USP, professor 

do Programa de 

Mestrado e Doutorado 

em Direito da Unifor

Antonio Jorge Pereira Júnior

emanuel.freitas@uee.br

Desde a redemocratização, três grandes 
paralisações de policiais militares ocorreram 
no Ceará: 1997 (Tasso), 2012 (Cid) e 2020 (Ca-
milo). Se a primeira trouxe bastante desgaste 
político, causando a demissão do então secre-
tário de segurança, as duas últimas transfor-

maram-se em plataformas 
políticas, capitalizando 
ganhos e perdas para os 
mobilizadores e os gover-
nadores de então.

Sendo um dos líderes do 
movimento de 2012, Capitão 
Wagner sairia naquele ano 
cotado para a vice de Elma-
no de Freitas (PT), acaban-

do eleito vereador da capital, depois deputado. 
Começava ali a oposição dele, e de parte consi-
derável da tropa, aos irmãos Ferreira Gomes, 

sobretudo a Cid, embora tenha este dado início 
a uma série de concursos na área que, ainda 
sob Camilo, segue a todo vapor.

Estranhamente, mesmo com tantos no-
vos policiais contratados, e ainda mais com a 
ampliação do RAIO pelo Estado (quem ainda 
vê o Ronda do Quarteirão por aí?), os núme-
ros da violência não diminuem. Força de tra-
balho humano, policiais, não falta. A questão, 
pois, reside em outro lugar, como sabemos.

O episódio do ano passado, sobretudo a 
partir do ato de Cid em Sobral, parece ter 
solidifi cado a postura de oposição de mui-
tos dos militares ao grupo político no poder. 
Mesmo com o aceno do governo, seja Cid seja 
Camilo, com nomeações de secretários mais 
afeitos à lógica aguerrida (“sangue no olho”, 
como disse Cid certa vez), os líderes do mo-
vimento não parecem dispostos a ceder. Não 

haveria solução a não ser chegar lá, no co-
mando do estado. Na eleição que se seguiu, 
apenas Sabino, identifi cado diretamente 
como liderança do movimento de fevereiro, 
saiu derrotado nas urnas, afi rmando, talvez 
profeticamente, que com o encerramento do 
motim os militares estavam a selar seu des-
tino. Wagner, porém, junto de outros, soube 
capitalizar o movimento como insumo da 
oposição aos Ferreira  Gomes. Acusado de 
“líder do motim que apavorou Fortaleza” du-
rante as eleições, Wagner saiu-se como de-
fensor de trabalhadores e suas famílias.

Seu bloco já está na rua, não para 2024 
(uma nova disputa para a prefeitura), mas 
para 2022 – “a moçada já fala disso”. Com tal 
bloco, um novo concurso para polícia tam-
bém está na rua, pronto para ser realizado e, 
em grande parte, arregimentar sua base. 

De quantos motins se faz uma base política?

Professor de 

Teoria Política 

(Uece/Facedi)

Emanuel Freitas da Silva
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IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCem à graFia da 

époCa em que Foram publiCadas.

Um recente estudo realizado pelo 
Centro de Pesquisas e Estudos de Direito 
Sanitário (Cepedisa) da USP, em parceria 
com a Conectas, revelou que, diferente 
do que se pensa, o governo Bolsonaro 
tem em curso um eficiente plano de res-

posta à pandemia. 
Acontece que o obje-
tivo deste plano não 
é promover medidas 
de contenção da Co-
vid-19 e resguardar a 
vida humana.

A pesquisa ana-
lisou as mais de 
3.000 normas pro-

duzidas pela União desde o início da 
pandemia e revela uma série de atos 
normativos, incluindo a edição de 
portarias e decretos por autoridades 
e órgãos federais e vetos presiden-
ciais; bem como ações de obstrução 
às respostas dos governos estaduais 
e municipais à pandemia.

Também foi analisada a propaganda 
contra a saúde pública, como o discur-
so político que mobilizou argumentos 
econômicos, ideológicos e morais com 
o propósito de desacreditar as autori-
dades sanitárias, enfraquecer a adesão 
popular às recomendações de saúde 
baseadas em evidências científicas, e 
promover o ativismo político contra as 
medidas de saúde pública necessárias 
para conter o avanço da doença.

Capitaneada pelo próprio presidente, 
a estratégia institucional de propagação 

do vírus barra o uso de máscaras e de-
mais medidas de contenção, enquanto 
promove ações ineficientes contra a 
Covid-19, como o uso precoce de medi-
cação comprovadamente ineficaz. O ob-
jetivo do governo? Retomar a atividade 
econômica o mais rápido possível, não 
importa o preço em vidas humanas.

Povos indígenas e quilombolas, pes-
soas privadas de liberdade, migrantes 
e refugiados sempre foram alguns dos 
alvos mais vulneráveis na sociedade e 
não foi diferente na pandemia. Bolso-
naro vetou a obrigação do governo de 
garantir acesso à água potável e leitos 
a indígenas e promoveu o fechamento 
de fronteiras a migrantes e refugiados 
sem qualquer justificativa jurídica e 
sanitária - ainda que permitisse a 
entrada de turistas e investidores 
por via aérea. No sistema prisional, 
impediu que um importante meca-
nismo de combate à tortura, como as 
audiências de custódia, fossem reali-
zadas presencialmente.

Ainda que aparentemente inédita 
no mundo, a resposta do governo bra-
sileiro à pandemia não traz surpresas. 
Bolsonaro foi eleito com uma agenda 
anti-direitos que promovia a des-
construção de políticas públicas, ques-
tionava a ciência e atacava garantias 
básicas. As estratégias utilizadas pelo 
governo federal traduzem interesses 
anteriores à chegada do novo coro-
navírus ao país. O método não é novo, 
mas a arma agora é um vírus. n

A resposta brasileira à pandemia 
é anti-direitos humanos

camila.asano@conectas.org

diretora de 

programas na 

Conectas direitos 

Humanos

camila Asano 

Especialistas revelam que o risco de 
transmissão da Covid-19 é mais alto 
pelo ar que pela superfície. A partir 
dessa assertiva, é possível concluir que 
quanto menor o espaço, maior o risco 
de contaminação pelas microgotículas, 

especialmente, nos 
ambientes fecha-
dos, sem portas ou 
janelas e com pouca 
ventilação. Dito isto, 
a regra do distan-
ciamento social de 
2 metros é, ainda, a 
melhor prevenção. 

O fato é que, es-
tamos divididos por duas realidades: a 
dos privilegiados que podem se preser-
var em casa e trabalhar remotamente, 
e assim proteger a si e a sua família, e a 
daqueles que são obrigados a enfrentar 
os riscos de contaminação, quer pela 
natureza da atividade que exercem, 
quer por necessidade.

É, em relação a essa parcela que 
representa a esmagadora maioria 
que a situação é ainda mais dramáti-
ca e preocupante. Milhares de pessoas 
se aglomeram e disputam um espaço 
apertado, sem ventilação adequada 
e sem qualquer possibilidade de dis-
tanciamento nos terminais e trans-
portes públicos. É essa população, que 
parece não incomodar as autoridades 
públicas, o setor de transporte, os 
empresários e as instituições de defe-
sa dos direitos humanos, a que mais 

sofre e está mais vulnerável e sujeita 
aos riscos. É essa mesma população 
que, sem opção de escolha, se aglo-
mera duas vezes por dia, no mínimo, 
que lota os hospitais públicos e emer-
gências de nossa cidade. 

Se, de um lado, há preocupação 
do poder público com os que, volun-
tariamente se aglomeram em festas, 
bares, restaurantes e áreas de lazer 
de condomínios de luxo, com medidas 
necessárias de maior restrição, de 
outro lado há a realidade vivenciada 
pela maioria que insiste em incomo-
dar e nos afrontar diariamente com 
as fortes imagens de aglomeração e 
desrespeito divulgadas pela mídia e 
redes sociais, sem que tenha mere-
cido ainda uma resposta adequada e 
efetiva pelo poder publico e empresá-
rios ou uma cobrança por parte das 
instituições de promoção de direitos. 

É quando nos deparamos com a 
vacinação seletiva de pessoas que não 
estão na linha de frente do enfrenta-
mento da doença, conforme ampla-
mente divulgado País adentro, inclu-
sive, em nossa cidade que chegou a 
vacinar profissionais de estética no 
início, que realmente concluímos que 
estamos em um salvamento seletivo. 
Assim como no Titanic, onde a maio-
ria dos passageiros que morreu per-
tencia à 3ª classe, se os olhares não se 
voltarem para a realidade de nossa 
população carente e sofrida, a estatís-
tica também será seletiva. n

Proteção seletiva em                 
tempos de Covid-19

annacbarreto@gmail.com

defensora pública 

do estado do Ceará

Ana cristina Teixeira barreto

O Brasil precisa muito mais do que vacina

No momento em que um diretor da Anvisa proferiu o 
terceiro voto decisivo para a aprovação de duas vacinas - a 
chinesa Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, 
em colaboração com o Instituto Butantã de São Paulo, e a 
segunda criada pela Universidade Oxford e a farmacêutica 
Astrazeneca, licenciada no Brasil pela Fundação Oswaldo 

Cruz – a comemoração coletiva nas redes 
sociais e grupos de WhatsApp brasileiros 
atingiu níveis reservados somente para 
os gols de final e campeonato. 

Infelizmente, como o colapso ocorrido 
na cidade de Manaus ilustrou de forma 
explícita, o Brasil vai precisar de muito 
mais do que vacinas eficazes e seguras 
contra a Covid-19 para escapar dos múl-
tiplos colapsos que se avizinham no nosso 
horizonte. Mesmo porque serão precisos 
meses para que o efeito das vacinas seja 
sentido em termos de uma queda signi-
ficativa na transmissão do coronavírus. 

Toda as regiões do País apresentam crescimento de nú-
meros de casos e mortes e taxas de ocupação de leitos de 
UTI, o Brasil enfrenta uma segunda onda da pandemia que 
tem tudo para ser ainda pior do que a primeira. 

Este quadro ainda é mais grave porque  a vasta maio-
ria dos governantes brasileiros decidiu priorizar “a 
economia” de suas cidades e estados em detrimento de 
medidas mais restritivas de isolamento social, como o  
chamado “lockdown”.

A princípio, a explosão de novos casos de Covid-19, bem 
como a enorme demanda por cuidados hospitalares, tanto 
de pacientes com sequelas crônicas da infecção pelo coro-
navírus como de pacientes com outras patologias, pode-
rá gerar um colapso do sistema de saúde pública a nível 
nacional. Existe também a possibilidade concreta de que 
um grande número de municípios sofra um colapso de 
abastecimento de insumos médicos. Como consequência 
mais devastadora deste processo, várias cidades podem 
começar a evoluir para um colapso funerário, pela com-
pleta falta de condições de dispor dos corpos das vítimas 

fatais da Covid-19. Neste sentido, Manaus anunciou em 
alto e bom som para todo Brasil: eu sou você amanhã. 

A tudo isso, temos ainda que somar um eventual colap-
so social e econômico, resultado do fim do auxilio emer-
gencial, bem como do crescimento do desemprego no País. 
Neste contexto avassalador, o Brasil é hoje uma nação sem 
rumo, onde os efeitos da pandemia são multiplicados pelo 
cenário político gerado pela falta de um governo federal 
que consiga equacionar as múltiplas crises que começam 
a convergir numa tempestade perfeita.

Desta forma, como o Reino Unido e outros países eu-
ropeus, o Brasil precisa decretar um lockdown nacional 
imediatamente. Precisa também criar, em caráter emer-
gencial, uma Comissão Nacional de Combate ao Corona-
vírus, que atue de forma independente do Ministério da 
Saúde, para gerenciar todos os aspectos sanitários da 
crise da pandemia a nível nacional, incluindo a imple-
mentação de um Plano Nacional de Imunização e a su-
pervisão da logística de distribuição de suprimentos mé-
dicos para todo o país. n

nicoleli@neuro.duke.edu

médico, 

neurocientista, 

professor da duke 

university

miguel Nicolelis

Há 60 anos
1961.crImE

Chacina do Maranguape 

A reportagem do O Povo a tarde de ontem, juntamente com o 
dr. Benévolo de Andrade, delegado do 1º D.P, do investigador 
Heron Lemos e do agente Nelson Maia, seguiu com destino 
ao município de Maranguape para realizar a reconstituição 
do crime, ocorrido ano passado. Um dos acusados confessou 
o crime e contou para a polícia que o objetivo era roubar o 
dinheiro. Um crime realmente horripilante. Após cometer 
o crime, os assassinos conduziram os cadáveres e os 
colocaram sobre a ponte que passa nas proximidades.

1961.SAÚDE

Vacinas aplicadas erradamente

Durante mais de cinco horas, o dr. Eurico Litton , 
responsável pelas vacinas antirrábicas que provocou 
várias mortes em Fortaleza, prestou depoimento ontem a 
uma Comissão de Inquérito. No depoimento, o dr. Eurico 
afirma que as vacinas que causaram tantas mortes foram 
aplicadas de forma errada, dada por Inoculação intra 
muscular quando deveria ser subcutânea.

Há 80 anos
1941.GUErrA

Ataque na Ilha de Malta

A Ilha de Malta registrou no ultimo domingo o record 
diário de taques desde o início da guerra, isto é, dez 
raide durante 24 horas. Durante os últimos onze dias, 
inclusive raide nortunos, foram registrados 85 raide. 
Alguns aparelhos isolados sobrevoaram a ilha durante a 
noite passada, mas não lançaram bombas.

1941.cIDADES

Chiquito foge mais uma vez

O assassino do Coqueirinho, cujo crime ainda 
permanece bem vivo na memória popular, continua 
foragido desde o bárbaro homicídio. A audácia do 
criminoso só tem se manifestado claramente, chegado 
no ponto de aparecer na Praça do Ferreira, em pleno 
coração da cidade, desprezando a ação policial que 
anda no encalço.  Apesar dos esforços da polícia, o 
criminoso fugiu mais uma vez.

Há 90 anos
1931.coTIDIANo

Na casa de Padre Cícero

Duas horas de palestra com o Patriarcha do Joaseiro, 
sua opinião sobre o momento nacional, como ele encara 
o communismo e outras questões da actualidade.  Os 
jornalistas Paulo Sarasate e Alpheu Aboim visitaram a 
casa de padre Cícero, onde o mesmo declarou ser apenas 
um observador: “Eu agora sou apenas um espectador dos 
acontecimentos, aprecio os fatos e olho as coisas com uma 
grande vontade de que tudo se faça como eu desejo.”
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O tradicional pacotão de 
reforços que o Ceará costuma 
anunciar na semana do Na-
tal para o torcedor desta vez 
chegou mais tarde. Ontem, o 
clube anunciou os atletas com 
os quais já assinou contra-
to para a temporada 2021, os 
mesmos que O POVO anteci-
pou na edição de ontem.

O anúncio de maior desta-
que, no entanto, não foi con-
tratação: o meia Vina está de 
contrato renovado. O vínculo foi 
até maior do que o esperado e 
o atleta acertou com o Vovô até 
o fim de 2024. Além do salário, 
que ficará na casa dos R$ 350 
mil, o jogador receberá bonifi-
cações por metas alcançadas.

Além dele, o Ceará oficializou 
as contratações do goleiro João 
Ricardo, que estava na Chape-
coense, o zagueiro Jordan, que 
defendeu o Botafogo-SP na Sé-
rie B de 2020, o volante Willian 
Oliveira, também ex-Chape e 
(quase) homônimo do também 
volante que já estava em Poran-
gabuçu, o meia Marlon, que até 
o ano passado jogava no Forta-
leza e o atacante Jael, que re-
tornou do futebol japonês.

Houve acertos contratuais 
também na diretoria. Os exe-
cutivos de futebol Sérgio Di-
mas e Jorge Macedo acertaram 
permanência no clube até o fim 
da temporada 2021. Os dois ti-
veram seus trabalhos avaliados 

positivamente. Com eles, o Cea-
rá venceu a Copa do Nordeste 
de maneira invicta e alcançou a 
marca dos 45 pontos na Série A 
do Campeonato Brasileiro com 
seis rodadas de antecedência, 
praticamente garantindo ainda 
vaga na Copa Sul-Americana.

Nomes como Rafael Sobis, 
Fernando Prass, Charles e até o 
próprio Vina chegaram a par-
tir do trabalho de Dimas e Ma-
cedo, juntamente do diretor de 
futebol Eduardo Arruda e do 
próprio presidente do clube, 
Robinson de Castro.

Com as chegadas e saídas — 
até agora deixaram o clube o 
goleiro Diogo Silva, o zagueiro 
Eduardo Brock, o lateral-direi-
to Samuel Xavier e os atacantes 
Mateus Gonçalves e Leandro 
Carvalho —, o Vovô hoje possui 
um elenco profissional com 32 
jogadores. Destes, apenas cinco 
não possuem vínculo até pelo 
menos dezembro de 2021.

São os casos de Fernando 
Prass, William Oliveira (o que já 
estava), Lima, Léo Chú e Felipe 
Vizeu. Com exceção do último, 
que tem vínculo com o Alvine-
gro até junho, os demais têm 
contrato se encerrando ainda 
em fevereiro.

A permanência de Lima e 
Chú depende do Grêmio-RS. Os 
dois atletas são emprestados e 
o Ceará até tem interesse na re-
novação de ambos, mas o clube 
gaúcho ainda não sinalizou se 
os cede por mais uma tempo-
rada ou se conta com eles em 
Porto Alegre. A imprensa gaú-
cha dá como certa a solicitação 
de retorno do segundo.

Já quanto a Prass e William 
Oliveira, ainda não há um posi-
cionamento. Ambos pertencem 
ao clube até o dia 28 de feverei-
ro, segundo o portal Transfer-
mkt. Se não houver renovação 
até lá, ambos estarão livres 
para acertar com outros clubes.

brennoreboucas@opovo.com.br

| Próxima temPorada | Com novo paCotão de reforços e renovações, Ceará já tem 32 jogadores 
para 2021 apenas entre profissionais. exeCutivos também assinaram novo Contrato

Natal fora 
de época
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Líder em gols e assistências 
do Ceará na temporada, vina 

assinou novo contrato

brenno rebouças

ElEnco do cEará (até o momEnto)

próxima temporada

Goleiros
Fernando Prass - contrato 
até 28/2
richard
João ricardo
 
Zagueiros
Gabriel lacerda
William Klaus
luiz otávio
tiago Pagnussat
anderson Jordan
 
Laterais
eduardo
alyson
Bruno Pacheco
 
volantes
Charles 
Fabinho 
Marthã
Kelvyn

Pedro Naressi
ricardinho
William oliveira - contrato 
até 28/2
Willian oliveira
Fernando sobral
 
meias
Felipe silva
lima - contrato até 28/2
vina
Wescley 
Marlon
 
atacantes
Cléber
Felipe vizeu - contrato até 
30/6
vítor Jacaré
leo Chú - contrato até 28/2
rick
saulo Mineiro
Jael
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Com pouco mais de um mês 
completos no Fortaleza, o técnico 
Enderson Moreira enfim poderá 
contar com a força máxima do 
elenco. E em boa hora: justamen-
te no confronto direto que pode 
livrar o Tricolor do rebaixamen-
to, diante do Bahia, inicialmente 
marcado para o próximo sábado, 
às 21 horas, na Arena Castelão, 
pela penúltima rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

O treinador chegou ao Pici 
em meio ao surto de Covid-19 
que contaminou 12 jogadores. 
Nos compromissos seguintes, 
não era raro haver baixas por 
suspensão ou lesão. O atacante 
Romarinho, por exemplo, ficou 
fora de três jogos enquanto se 
recuperava de contusão mus-
cular — retornou na vitória 
sobre o Vasco da Gama-RJ, na 
qual marcou um gol.

Os zagueiros Juan Quintero 
e Roger Carvalho e o meia João 
Paulo também já estiveram sob 
os cuidados do departamento 
médico neste ano e não pude-
ram atuar. O próprio coman-
dante tricolor se ausentou das 
atividades — e de duas par-
tidas — devido ao novo coro-
navírus e chegou a precisar ser 
internado até se recuperar.

Na derrota por 3 a 0 para o 
Palmeiras-SP, o volante Juninho 
estava suspenso e o meia Luiz 

Henrique foi desfalque por des-
conforto no quadril. O camisa 5 
volta a ficar à disposição após 
punição disciplinar, a exem-
plo do armador, que não sofreu 
trauma grave na região.

Enderson, portanto, pode-
rá dar sequência ao esquema 
que funcionou nos triunfos so-
bre Coritiba-PR e Vasco, com 
os laterais se alternando entre 
funções ofensivas e defensivas e 
um novo desenho tático do ata-
que, com o posicionamento en-
trelinhas de Luiz Henrique para 
municiar os companheiros.

O duelo contra o Esquadrão 
de Aço pode assegurar a per-
manência do Leão na próxima 
edição da Série A. Por isso, a 
força do grupo terá papel im-
portante tanto dentro quanto 
fora de campo. Apesar de pou-
co acionados na temporada, o 
goleiro Marcelo Boeck, o vo-
lante Derley e o atacante Eder-
son, três dos atletas mais ex-
perientes do time, têm função 
relevante internamente junto 
ao restante do elenco.

aurelio alves

Todos os homens 
do treinador
| Brasileirão 2020 | Fortaleza deve ter Força máxima à disposição contra 
o Bahia, em conFronto direto decisivo para se livrar do reBaixamento 

Afonso ribeiro

afonso.ribeiro@opovo.com.br

Ausente contra o Palmeiras, luiz 
Henrique deve voltar a ser opção 
para o meio-campo do Fortaleza

“Esse jogo contra o Bahia 
realmente é uma decisão. É 
o momento de nós, jogado-
res mais experientes, que já 
passamos por essas situações 
várias vezes, passar o que sa-
bemos para poder vencer o 
jogo e saber o tamanho que 
essa partida significa para 
nós, para o clube e, principal-
mente, para o torcedor. Cada 
jogador tem que ter a cons-
ciência de que vale um título 
para nós, essa é a verdade”, 
ponderou Derley.

O retrospecto recente posi-
tivo dentro de casa e a possi-
bilidade de encerrar o risco de 
rebaixamento animam o cami-
sa 8 para a partida diante da 
segunda pior defesa do Brasi-
leirão. Ele garante, entretanto, 
que a equipe está ciente da ne-
cessidade de não dar brechas 
para um setor ofensivo com 
maior poder de fogo, liderado 
pelo artilheiro Gilberto.

“Nós sabemos que esse jogo 
contra o Bahia vale muito. Vale 
o ano, vale uma permanência, 
é o jogo mais importante que o 
Fortaleza vai ter no ano. A gen-
te tem que tomar todos os cui-
dados porque vai enfrentar um 
adversário duro, difícil, que 
com certeza não vai vir para 
se expor tanto. Mas dentro da 
nossa casa nós temos que im-
por o nosso ritmo e a nossa 
intensidade, que o Enderson 
sempre pede, do começo até o 
fim, sempre procurando o gol”, 
definiu o volante.

pontos o Fortaleza 
conquistou como 
mandante nos 
últimos 5 jogos

11

Toque de 
recolher deve 
afetar Fortaleza 
x Bahia

Anunciado pelo governador 
Camilo Santana e publicado on-
tem no Diário Oficial do Estado, 
o novo decreto com medidas de 
combate à pandemia do novo 
coronavírus deve provocar mu-
dança no horário ou na data do 
jogo Fortaleza x Bahia, marcado 
para as 21 horas do sábado, 20, na 
Arena Castelão, pelo Campeonato 
Brasileiro, apurou O POVO.

O decreto prevê toque de re-
colher a partir das 22 horas até as 
5 horas do dia seguinte, durante 
dez dias. Com início às 21 horas, o 
duelo nordestino seria encerrado 
por volta das 23 horas. Para não 
haver exceção, o Governo solici-
tou à Federação Cearense de Fu-
tebol (FCF) que encaminha à CBF a 
nova determinação para que seja 
realizada alteração da partida.

As entidades já se manifes-
taram favoráveis à mudança do 
horário e aguardam uma posi-
ção da TNT, emissora detentora 
dos direitos de transmissão do 
confronto. Há duas possibilida-
des na mesa: a antecipação do 
jogo — para 16 ou 19 horas, por 
exemplo — ou adiamento para 
o dia seguinte, em outro horá-
rio. A alteração já deve ser con-
firmada pela CBF ainda hoje.

Diante da nova medida do 
Governo, a entidade máxima do 
futebol nacional também deve 
realizar mudança no horário de 
Ceará x Botafogo-RJ, na próxi-
ma quinta-feira, 25, marcada 
para as 21h30min. (Afonso Ri-

beiro e Brenno Rebouças)

Brasileirão
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Enfi m, o Campeonato Cea-
rense 2021 teve uma rodada 
completa. Na tarde de ontem o 
Ferroviário e Icasa estrearam 
no certame após a disputa 
da fi nal Taça Fares Lopes, ven-
cido pelo Tubarão da Barra. A 
lógica do minitorneio não se 
manteve e o time da Capital 
iniciou o Estadual com der-
rota por 1 a 0 para o Pacajus, 
enquanto o do Cariri venceu o 
Barbalha por 2 a 0.

O Icasa levou a melhor no 
clássico caririense mesmo jo-
gando fora de casa, no estádio 
Inaldão. Os dois gols foram de 
Nael. P primeiro tento foi feito 
aos 10 minutos após rebote do 
goleiro adversário e o segun-
do, que sacramentou o placar, 
foi marcado no último lance 
da partida. Apesar do resul-
tado, o time é apenas o sexto 

colocado entre os oito na dis-
puta, mas é também o único 
com 100% de aproveitamento 
— os demais times têm dois 
ou três jogos realizados, com 
exceção do Ferroviário. 

Já em Pacajus, a partida co-
meçou com domínio do Fer-
rão, que até chegou a assus-
tar a meta do goleiro Cris, 
mas logo os donos da casa 
equilibraram a peleja. Com 
maior posse de bola, a equi-
pe metropolitana explorava 
o espaço deixado pelas la-
terais do rival coral. Foi as-
sim, pelo lado esquerdo, que 
saiu o gol do time aos 19 mi-
nutos, dos pés de Bille.

Na segunda etapa, em des-
vantagem, Francisco Diá me-
xeu no time e lançou a equipa 
para o ataque. O Pacajus, en-
tretanto, fechou ainda mais 
suas linhas de marcação e 
conseguiu segurar o placar. 

Com o resultado, Pacajus di-
vide a  liderança da primeira 

PÉ ESQUERDO, 
PÉ DIREITO
| CAMPEONATO CEARENSE | EM RODADA COMPLETA, FERROVIÁRIO 
ESTREIA COM DERROTA E ICASA DEBUTA COM VITÓRIA

IARA COSTA

iaracosta@opovo.com.br

SEM PERDA DE TEMPO
.SACRAMENTADA a renovação de Vina, maior salário 
do futebol nordestino, e referência maior do Ceará neste 
Brasileirão, Alvinegro não perdeu mais tempo..ESTENDEU o contrato do técnico Guto Ferreira até o final 
da temporada, dando-lhe 50% por cento de aumento, além de 
renovar contrato de jogadores estilo operário — Fernando 
Sobral e Fabinho — com bom percentual de aumento..TRATOU imediatamente de dar licença até o final do mês à 
dupla, mais Luiz Otávio, os que mais atuaram na atual campanha..ASSIM fará com outros que estão em final de temporada. 
Como o descanso é mínimo do fim da Série A para a Copa do 
Nordeste, o jeito é apelar pro recurso do revezamento. Certo ou 
errado? Absolutamente certo.

 FILA DO SINE.JOGADORES que não mais interessam serão devolvidos, já 
chegam quase a casa dos dez. No rol, Lima e Léo Chu, joia do 
Grêmio, que o Alvinegro deixou na boca do forno..QUANTO a Lima, Alvinegro tentará novo empréstimo. Guto 
recuperou seu bom futebol, escalando-o na posição onde ele sabe 
jogar, rende mais, meia entrando pela esquerda..ALIÁS, esta tática é infalível. Moésio Gomes fazia isso há 50 
anos. Chamava o jogador, perguntando-lhe onde gostava de atuar..QUANDO revelava, ele o escalava ali cinco vezes. Se não 
desse no couro, voltava pra reserva..PEDRO Basílio foi um desses casos. Gostava de ser lateral-
direito e Moésio o escalou ali..TRÊS partidas, chamou Louro, que era reserva e fê-lo 
lateral. Mandou Basílio jogar como zagueiro central. Aí funciona 
o olho clínico do técnico..NÃO deu outra. Basílio foi o maior zagueiro que o Tricolor 
teve em todos os tempos, formando com Artur, do Ceará, uma 
dupla perfeita quando atuaram juntos no Alvinegro.

 AFINANDO OS TAMBORINS.FORTALEZA entra na reta final do chamado “salve-se quem 
puder” da Série A, isto é, lutando pra não ser rebaixado..SUA posição é cômoda, Se vencer o Bahia, estará a salvo..O QUE atrapalha os planos tricolores é que o Bahia também 
quer esta vaga. Daí ter oferecido um bicho molhado de R$ 3 
milhões em caso de vitória..IMITA o Ceará, que lançou a moda do bicho molhado quando 
uma partida requer mais importância do que as outras, caso do 
Flamengo, em pleno Maracanã.

 PORTA DE TRAVESSA.FÁCIL deduzir que o Fortaleza só depende dele, mas, por 
porta de travessa, depende também da tal combinação de 
resultado, isto é, se perder. Espera-se que não chegue a tanto..NO páreo, além dos dois tricolores, correm por fora Sport e 
Vasco. Até Goiás ainda sonha em se salvar..QUER dizer, mortalha cortada só de dois — Coritiba e 
Botafogo. Para quem ficará as últimas? Fortes emoções à vista.

 HISTORINHAS.MAIOR amigo de Lula Pereira, que faleceu recentemente, 
o comentarista Wilton Bezerra, também ótimo contador de 
causos, lembrou duas historinhas..PRIMEIRA. Quando era auxiliar de Lucídio Pontes, no 
Ferroviário, saiu do banco, passou um recado para o treinador 
à beira do gramado — “Lucídio, a torcida está pedindo em coro 
pra você colocar jogador tal.”.PRONTA resposta de Lucídio — “Só coloco se a torcida 
disser no lugar de quem”. Papo encerrado.

 TANGENDO PORCOS.SEGUNDA. Lula era técnico das bases do Ceará, guindado ao 
time titular, levou consigo a garotada. .ENTRE outros — Ivanildo, Claudemir, Ivanhoé, Roberto 
Carlos, Côca, Da Silva, Jean. Jogava por telepatia..FOI então que fiz (ele, Wilton) um comentário que provocava 
risos do Lula -”Tanger porco é tarefa mais fácil do que marcar 
esses meninos do Lula”..ERA real. A garotada jogava em velocidade, marcava o 
tempo todo, contra-atacava com rapidez, dificilmente errava 
passes, dava uma canseira danada no adversário”.

 O TEMPO PASSA....NINGUÉM percebeu. Tempo propício pra queda de tabus, foi a 
vez de o Fluminense chutar pra longe um que estava engasgado..HÁ precisamente 15 anos não vencia o Ceará no Castelão. 
Garotada do Xerém ainda dava os primeiros passos na vida. Não 
tomou conhecimento, sequer sabia o que era tabu, enfiou 3 a 1, 
sem dó, nem piedade. 

ALAN 
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fase do torneio com o Guarany 
de Sobral, enquanto o Ferro-
viário está provisoriamente na 
zona de rebaixamento.  

O placar mais elástico do dia 
ocorreu no Raimundão, onde o 
então líder Caucaia recebeu o 
Atlético Cearense. Embora os 
mandantes tenham tentado se 
impor, acabaram sendo der-
rotados por 3 a 0 pela Águia 
da Precabura. O primeiro gol 
da disputa foi marcado por 
Klisman, aos 29 minutos do 
primeiro tempo. Na segunda 
etapa, Vinícius ampliou aos 
dois minutos e Olávio fechou o 
placar aos cinco. 

Com a derrota do Caucaia, 
surgiu a oportunidade de um 
novo líder (provisório) se im-
por. Trata-se do Guarany de 
Sobral, que venceu o lanter-
na Crato no estádio Mirandão 
pelo placar mínimo. O tento 
foi anotado por Alex Sander 
aos 16 minutos da primeira 
etapa após saída errada do 
adversário no meio de campo. 
O time sobralense e o Pacajus 
têm mesma pontuação, saldo 
e gols pró e dividem a ponta 
do certame.

A primeira fase do Cam-
peonato Cearense conta com 
oito clubes, que se enfrentam 
em turno único. Após as sete 
rodadas, o líder ganha vaga 
na Copa do Brasil de 2022 e 
avança à segunda fase jun-
to aos demais seis mais bem 
colocados. Os dois lanternas 
são rebaixados à Série B. Na 
segunda fase, essas seis equi-
pes se juntam a Ceará e For-
taleza para nova disputa em 
turno único, no qual os qua-
tro melhores se classifi cam 
às semifi nais.

CAMPEONATO 

CEARENSE

Pacajus 1x0 Ferroviário

Barbalha 0x2 Icasa

Caucaia 0x3 Atlético-CE

Crato 0x1 Guarany de 

Sobral

TERCEIRA RODADA
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LOTOFÁCIL Nº 2159

QUINA Nº 5493

48 53 60 66 77

MEGA-SENA Nº 2345

7 16 19 22 28 55
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