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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado

DIVULGAÇÃO

SOBRAL CITY 
Jorge Lemann (Fundação Lemann)convidou o ex-prefeito Veveu Arruda para liderar um pro-
grama que replicará modelo de Sobral em 300 municípios brasileiros. Já está em 30 cidades. 
Segundo Lemann, para “sobralizar a educação brasileira”.
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Cheia
27/2

Minguante
5/3

Nova
13/3
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Câmara Municipal poderia seguir o exemplo da Assembleia Legislativa e ceder 
um espaço para vacinação contra a Covid-19. Acorda, presidente Antônio 
Henrique! /// Sesc encerra hoje inscrições de instituições interessadas em seu 
Programa Social Assistência do Núcleo de Desenvolvimento Comunitário (85 

- 3452 9081 / 3452 9082 / 3452 9094). /// O TJCE retomou o teletrabalho como 
regime obrigatório. Porque a pandemia não é nada legal. /// Só lembrando: “E 
aí, você acha que o deputado Daniel Silveira se enquadra no perfi l de pessoas que 
podem ter até seis armas?”

CASOS DE COVID-19, 
que explodem pelo Interior 
do País, onde leito de UTI é 

equipamento raro. Meu Deus!

SENAI QUALIFICA TRABALHADOR COM CONTRATO SUSPENSO

O 
Senai do Ceará fechou contatos, neste mês, com 
grandes empresas - entre elas a Grendene e a M. 
Dias Branco, para tocar o projeto Lay-o . Esse 
projeto surgiu para atender os trabalhadores que 
tiveram o contrato de trabalho suspenso e que fi -
caram fora, portanto, do Programa Emergencial 

de Manutenção do Emprego e da Renda, sentindo o baque da 

pandemia de Covid-19. Na prática, o Senai vem oferecendo seus 
cursos EAD com encontros presenciais de tutoria para mais de 
500 alunos. O foco é a qualifi cação para um novo mercado pós-
crise. Com isso, fez com que esse contingente ganhasse novos 
horizontes e escapasse da demissão. Segundo o superintendente 
regional do Senai, Paulo André, as empresas e os alunos estão 
satisfeitos com o projeto. Ufa!

TAMO JUNTO!
O governador Camilo Santana 
nomeou os advogados Fábio 
Timbó e João Rafael de Farias, 
representantes da Fecomér-
cio, para compor o Colégio de 
Vogais da Junta Comercial do 
Ceará - titular e suplente, res-
pectivamente. O mandato é de 
quatro anos.

DESAFINADO
Os vencedores do III Festival de 
Música de Fortaleza ainda não 
receberam a premiação. No 
início, a Prefeitura informou 
que atrasaria por causa da 
mudança de gestão, mas, até 
hoje não deu nenhuma data ou 
resposta aos artistas ganha-
dores do evento.

POIS TÁ!
O deputado estadual Delegado 
Cavalcante (PSL) apareceu nas 
redes sociais se solidarizando 
com o deputado preso Daniel 
Silveira. Ficamos a pensar: o 
que ele faria se o desacato aos 
ministros pelo parlamentar fos-
se na delegacia do Cavalcante?

SEM BÚSSOLA
Redes bolsonaristas estão 
veiculando protestos de ser-
vidores municipais contra a 
reforma da Previdência. Se 
fossem divulgar os vereadores 
favoráveis, iriam se surpreen-
der com alguns bolsonaristas 
nessa lista. Um deles, Carmelo 
Neto (Republicanos).

VAIVÉM
Quem fiscaliza as Casas de 
Apoio mantidas por prefeitu-
ras em Fortaleza? Diariamen-
te, são muitos os que chegam, 
por meio de ônibus fretados, 
para consultas principalmen-
te. Nestes tempos de pande-
mia, esse vaivém precisa ser 
acompanhado também.

TIME PELA VIDA
Há um grupo de jovens cien-
tistas assessorando as deci-
sões do governo estadual na 
luta contra a pandemia da 
Covid-19. No grupo, Antonio 
Xavier, Marcelo Alcântara, 
Antonio Silva Lima Neto entre 
outros, pautando suas carrei-
ras pela vida.

SEM PANDEMIA
O Bob’s, primeira rede de fast-
food do País, vai abrir mais 12 
pontos em Fortaleza. Um dos 
locais, inclusive, já está acerta-
do: o Terminal de Passageiros 
de Messejana. No Nordeste, a 
rede informa que abrirá 30 uni-
dades até o fim deste ano.

POUCA SOMBRA
Na Nova Beira-Mar, pelo vis-
to, árvores não parecem ser o 
forte do projeto arquitetônico. 
Roberto Cláudio, então prefei-
to, criticado na época por der-
rubar dezenas que existiam 
ali, andou se esquecendo de 
mandar replantar.

PERTINHO 
DE VOCÊ

Para continuar atendendo nes-
te tempo de pandemia da Co-
vid-19, a Defensoria Pública do 
Ceará  apostou em novas fer-
ramentas. Dentre todos os ca-
nais remotos, o WhatsApp (85 
- 98982 5576)  tem se mostrado 
eficiente. Já registra média de 
100 atendimentos diários.

STF, 
que agiu rápido e confi rmou a prisão 

de Daniel Silveira, aquele que apregoa 
golpe e ataca o Supremo. 

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_

 | DISTRIBUIÇÃO DE RENDA |

O Cartão Mais Infância Ceará 
terá aumento de 20% no repas-
se, passando de R$ 85 para R$ 
100 por mês. O anúncio foi feito 
pelo governador Camilo Santa-
na (PT) , nesta quinta-feira, 18, 
pelas redes sociais, após reunião 
com a vice-governadora Izolda 
Cela e a primeira-dama Onélia 
Santana.”O recurso mensal des-
tinado para a ação passou de R$ 
4 milhões por mês, no ano pas-
sado, para R$ 7 milhões por mês 
este ano, após o aumento do nú-
mero de famílias benefi ciadas e 
o aumento do valor”, informa o 
chefe do executivo.

“Assegurar um valor men-
sal para as mães que necessi-
tam alimentar seus fi lhos é um 
cuidado que temos na gestão. 
Importante lembrar que no-
vas famílias estão passando 
pelo processo de validação dos 

dados, junto às prefeituras, 
para que possam receber o 
benefício de forma retroativa”, 
explica Onélia.

De acordo com o governo, de 
2017 até este mês, o Estado rea-
lizou o investimento de cerca 
de R$ 122 milhões com o Cartão 
Mais Infância Ceará, destinado 
para núcleos familiares cearen-
ses com crianças de 0 a 5 anos 
e 11 meses que se enquadrem na 
situação de alta vulnerabilidade 
social. O benefício está associa-
do ao Cadastro Único Para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico).

Em 2021, 70 mil pessoas se-
rão benefi ciadas com o Cartão 
Mais Infância Ceará. O aumen-
to foi anunciado no início do 
ano, durante sanção da lei que 
atualiza e consolida o Progra-
ma Mais Infância Ceará como 
política pública de Estado. 

Valor do Cartão 
Mais Infância Ceará 
aumentará 20%

ARIEL GOMES/GOV DO ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO anunciou que valor 
passa de R$85 para R$100
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SÍRIA

A Missão de Investigação das Nações 
Unidas (ONU) para a Síria apresentou 
ontem, 18, relatório “sobre dez anos de 
crimes de guerra” no país, praticados por 
todas as facções, com a ajuda da 
“negligência internacional”. O documento 
diz que a guerra obrigou metade da 
população do país a abandonar o local de 
residência e condena a extrema pobreza 
que atinge seis em cada dez cidadãos do 
país. “As crianças, mulheres e homens 
da Síria pagaram o preço imposto 
por um regime autoritário que atuou 
violentamente, enquanto o oportunismo 
de  atores estrangeiros, por meio do 
fi nanciamento, de armas e outras 
‘infl uências' avivou um fogo que o mundo 
se limitou a ver”, afi rmou o presidente da 
missão, o brasileiro Paulo Pinheiro. 

ONU DENUNCIA DEZ 
ANOS DE CRIMES 
DE GUERRA

DELIL SOULEIMAN / AFP 

VAGAS TEMPORÁRIAS

O processo seletivo simplifi cado do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) para 
agente censitário municipal (ACM), agente censi-
tário supervisor (ACS) e recenseador prevê 8.206 
vagas no Ceará. Em todo Brasil, serão ofertadas 
204 mil vagas. Os profi ssionais irão trabalhar 
na organização e na coleta do Censo Demográ-
fi co 2021. As inscrições para a seleção de agen-
tes censitários abrem nesta hoje, 19, e segue até 
o dia 15 de março, no site do Cebraspe. Já para 
as vagas de recenseador o prazo será de 23 de 
fevereiro a 19 de março. Das vagas ofertadas no 
Estado, 7.313 serão para o cargo de recenseador, 
que exige nível fundamental completo. Outras 
660 vagas para agente censitário supervisor e 
233 para agente censitário municipal. Nestes 
casos, os candidatos devem ter o ensino médio 
concluído. A taxa de inscrição para as funções de 
ACM e ACS é de R$ 39,49 e para a de recenseador, 
de R$ 25,77. O boleto pode ser pago pela internet 
ou em qualquer banco. (Irna Cavalcante)

Concurso do IBGE prevê 
8,2 mil vagas no Ceará

EDIÇÃO: DOMITILA ANDRADE  |  DOMITILA.ANDRADE@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

‘ARRUMEM ESSE SITE PORCO'

A rede do Ministério da Saúde sofreu nova invasão 
na última quarta-feira, 17. A exemplo do ocorrido 
no fi m de janeiro, o hacker fez duras críticas à se-
gurança da rede: “Arrumem esse site porco ou na 
próxima vai vazar os dados dos responsáveis por 
essa porcaria”, afi rmou, em mensagem que fi cou 
exposta no “FormSUS”, um serviço da Saúde para 
elaborar e registrar formulários da rede pública. O 
invasor assinou a mensagem como “hacker since-
ro”. Disse ainda que tem lido comentários nas redes 
sociais sobre outras falhas que ele já teria exposto 
no sistema da Saúde. No fi m de janeiro, a rede do 
ministério foi alvo de um hacker que também mos-
trou o que pensa da segurança de dados da pasta. 
Procurado, o Ministério da Saúde disse que não 
iria se manifestar. O site do FormSUS está fora do 
ar. A pasta já havia anunciado que faria manuten-
ção neste sistema, mas não informou se o site está 
indisponível por esta operação ou pelo ataque do 
“hacker sincero”. (AE)

Ministério da Saúde 
sofre nova invasão de 
‘hacker sincero'

A Nasa (agência espacial americana) informou ontem, 18, que o 
veículo robô Perseverance pousou na superfície de Marte após 
superar com sucesso uma perigosa fase de aproximação do 
solo, conhecida como “sete minutos de terror”. “Pouso 
confi rmado”, disse a líder das operações Swati Mohan, enquanto 
a equipe de controle da missão na sede do Laboratório de 
Propulsão a Jato da Nasa explodia de alegria.  (AFP)

PERSEVERANCE EM MARTE

POUSO CONFIRMADO
TOLGA AKMEN / AFP

Seiko Hashimoto, até então ministra japonesa para os Jogos 
Olímpicos, foi nomeada ontem, 18, presidente do Comitê 
Organizador de Tóquio 2020, em substituição a Yoshiro Mori, que 
renunciou na semana passada após o escândalo provocado por 
comentários sexistas. “Não vou poupar esforços para o sucesso 
dos Jogos de Tóquio”, disse Hashimoto, uma ex-atleta olímpica 
de 56 anos. (AFP)

MINISTRA É A NOVA PRESIDENTE 

JOGOS OLÍMPICOS
YUICHI YAMAZAKI / POOL / AFP

“Para que eu seja candidato a presidente 

da República é preciso uma razão maior. 

Se for necessário para derrotar o tal do 

bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma 

que eu me colocaria à disposição”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Ex-presidente disse que pode disputar as eleições 
em 2022 caso STF declare a suspeição do ex-juiz 
Sérgio Moro  e devolva seus direitos políticos

CE tem queda 
de 2,79% na 
atividade 
econômica
| 2020 |  Houve evolução de 2,53% no 

último trimestre ante período anterior, mas 

impacto da pandemia não impediu retração

O nível de atividade econô-
mica cearense fechou 2020 com 
variação negativa de 2,79%. 
Mesmo com recuperação nos 
últimos meses do ano, o impac-
to da pandemia reduziu o índi-
ce na comparação com 2019. O 
Banco Central (Bacen) divulgou 
ontem, 18, os dados completos 
do Índice de Atividade Econô-
mica Regional - Ceará (IBCR-
CE), que ainda revela que no úl-
timo trimestre o movimento da 
economia cearense continuou 
em caminho positivo, avançan-
do 2,53% no 4º trimestre ante o 
3º trimestre. 

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do volu-
me de impostos. O indicador 
foi criado pelo Banco Central 
para tentar antecipar, por 
aproximação, a evolução da 
atividade econômica.

Já na comparação com de-
zembro de 2019, o resultado 
mostra avanço de 0,16%. E, na 
comparação entre novembro e 
dezembro passado, houve va-
riação positiva de 0,33%. No 
mesmo período, a atividade 
econômica no Nordeste teve 
média de -2,14% no acumula-
do do ano e avanço de 1,76% no 

último trimestre, apesar de re-
tração de 0,49% entre novem-
bro e dezembro.

Ricardo Coimbra, professor 
universitário e presidente do 
Conselho Regional de Economia 
do Ceará (Corecon-CE), avalia 
o resultado como positivo pelo 
fato de que a atividade econô-
mica do Ceará ter apresentado 
resultados melhores do que as 
médias nacional e do Nordes-
te. “Signifi ca dizer que aquele 
mecanismo que chamamos de 
lockdown e depois a recupe-
ração estruturada teve um su-
cesso maior do que a economia 
do País como um todo. Mostra 
que as ações que foram toma-
das puderam mostrar efeito. 
Se formos comparar os últimos 
trimestres, são números muito 
positivos, o que deve continuar 
nos dados de janeiro”, analisa.

Ele ainda reconhece que, en-
quanto não houver a vacinação 
da maioria das pessoas, essa 
previsão de desenvolvimento 
no curto e médio prazo vai es-
tar condicionada ao andamento 
da pandemia. “Oscilações po-
dem vir nos números de 2021, 
acompanhando os movimentos 
da pandemia e que, com a vaci-
nação, teremos um ritmo mais 
acelerado de atividade econô-
mica”. (Samuel Pimentel)

BARBARA MOIRA

NÍVEL de atividade econômica 
do Ceará foi divulgado
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UM ANO DEPOIS DO MOTIM
O QUE ACONTECEU NA PM
E NA SEGURANÇA 

Segurança

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

E NA SEGURANÇA 

  SALDO |  O POVO revisita 

os crimes ocorridos 

durante o motim de 

fevereiro de 2020 e 

mostra que muitos não 

foram esclarecidos. Já os 

amotinados seguem sem 

punição na Justiça

O motim da Polícia Militar 
em fevereiro do ano passa-
do completa um ano em 2021 
e suas marcas na segurança 
pública do Estado ainda estão 
por ser computadas. A parali-
sação ajuda a explicar, na ava-
liação da Secretaria da Segu-
rança Pública e Defesa Social 
(SSPDS), parte de um aumento 
sem precedentes no número 
de homicídios.

Desde o início do século, um 
ano não tinha aumento tão 
grande no número de assassi-
natos quanto 2020. O aumento 
de 78% na comparação com 
2019 supera o crescimento 
observado em 2017, ano mais 
violento da história do Ceará, 
quando houve um aumento de 
50,66% em relação a 2016. A 
explicação dos bastidores do 
boom de assassinatos durante 
o motim ainda não está clara, 
já que a maioria dos crimes se-
gue sem resolução.

De 112 Crimes Violentos Le-
tais e Intencionais (CVLIs) ocor-
ridos em Fortaleza entre 19 de 
fevereiro e 1º de março de 2020, 
O POVO localizou 80 inquéritos 
em buscas no sistema de con-
sulta processual do Tribunal de 
Justiça (TJCE). Desses, apenas 11 

casos constavam como denun-
ciados pelo Ministério Público 
Estadual (MPCE). Seis haviam 
sido arquivados e 63 continua-
vam em andamento.

O POVO havia solicitado à 
SSPDS, em abril do ano passa-
do, o índice de elucidação dos 
homicídios ocorridos em For-
taleza durante a paralisação. 
Não houve resposta. Foi solici-
tado mais uma vez na semana 
passada e também não foi res-
pondido. A informação também 
não foi repassada em pedido 
feito em março de 2020 por 
meio da Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI).

Ao longo do ano passado, a 
SSPDS emitiu diversas notas 
afi rmando que a “estratégia de 
combate à criminalidade no 
Estado do Ceará foi impacta-
da” pelo motim, o que provocou 
um “acirramento da rixa en-
tre grupos criminosos”. Apesar 
disso, a Secretaria já tratava no 
segundo semestre os efeitos do 
motim como tendo “fi cado para 
trás”, assim como os efeitos da 
pandemia, conforme afi rmou 
ao O POVO em outubro o secre-
tário Sandro Caron.

De fato, o impacto foi maior 
no primeiro semestre, período 
que, sozinho, igualou o número 
de assassinatos em 2019. Foram 
2.245 em 2020 contra 1.106 do 
primeiro semestre de 2019. Os 
números, porém, jamais vol-
taram ao patamar anteriores 
a fevereiro de 2020 e janeiro de 
2021 foi o 13º mês seguido de au-
mento de homicídios.

LUCAS BARBOSA

lucasbarbosa@opovo.com.br

Entre os casos que ainda es-
peram conclusão estão cinco 
assassinatos cujas provas pre-
liminares apontavam estarem 
relacionados. Os assassinatos 
ocorreram em bairros próxi-
mos (José Walter, Mondubim e 
Maraponga) em um entre 19 e 
22 de fevereiro e possuíam “mo-
dus operandi” semelhante con-
forme a Polícia Civil. Testemu-
nhas relataram que os autores 
dos assassinatos foram grupos 
de motociclistas nas mortes de 
Mateus Ferreira da Conceição, 
Marcelo Vinicius Silva de Olivei-
ra, Adriano Jesus de Sá, Fran-
cisco Bruno Cosmo Sena e Antô-
nio Rubens Castro de Souza.

No caso de Francisco Bruno, 
morto no José Walter, a Polícia 
apurou que os assassinos eram 
seis homens, em três motos, 
apoiados por um carro. Os cri-
minosos seriam “altos” e “for-
tes” e teriam chegado já dispa-
rando, sem manter diálogos. 
Francisco Bruno havia testemu-
nhado o assassinato de Adriano.

Já entre os casos elucida-
dos está o linchamento de 
Marcia Vitória de Sousa de 
Lima. Conforme a Polícia Ci-
vil, ela foi morta após tentar 
assaltar, ao lado de um ho-
mem não identifi cado, uma 
pizzaria do bairro Pajuçara, 
em Maracanaú.

Uma das vítimas do assalto 
percebeu que a arma usada no 
crime era falsa e reagiu à ação. 
Eles conseguiram imobilizar 
Márcia Vitória e o seu compar-
sa fugiu. “Ato contínuo, o esta-
belecimento começou a encher 
de gente, e a situação fi cou to-
talmente fora do controle, e as 
pessoas começaram a xingar e 
a chutar a assaltante”, consta 
na denúncia do MPCE.

O dono da pizzaria afi rmou 
à Polícia que tentou chamar a 
PM, mas, em virtude da greve, 
nenhuma viatura apareceu no 
local. Os linchadores chega-
ram a atear fogo no corpo de 
Marcia Vitória. As agressões 
foram fi lmadas e permitiram 
a identifi cação de alguns dos 
agressores. Dois homens e 
uma adolescente que partici-
param do ato de violência fo-
ram identifi cados.

Desde o início 
do século, um 
ano não tinha 
aumento tão 
grande no 
número de 
assassinatos 
quanto 2020

|
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OIS DO MOTIM, 
ONTECEU NA PM 
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Paralisação 
atingiu 
hierarquia, diz 
ofi cial

DENTRO DA PM

Para um ofi cial superior com 20 
anos de PM, cuja identidade será 
preservada, a paralisação foi “a pior 
coisa que já aconteceu” na histó-
ria da corporação. Conforme diz, o 
movimento atingiu o “pilar” da PM: 
a hierarquia. Ele exemplifi ca isso 
narrando ter sido rendido por PMs 
armados, que tinham um ou dois 
anos de farda, cujo objetivo era to-
mar viaturas e quartéis.

Para além da paralisação, des-
creve o ofi cial, houve o que ele 
chamou de “greve branca”, uma 
“leniência” que durou cerca de três 
meses após o fi m do movimento. O 
resultado, foi o crescimento no nú-
mero de homicídios, entende ele.

“As facções estavam na UTI e 
conseguiram se reerguer e tomar 
território. Coincidiu que o CV (Co-
mando Vermelho) conseguiu reto-
mar territórios e, antes da greve, o 
MPCE (Ministério Público Estadual), 
a Draco (Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Organizadas) 
conseguiram enfraquecer a GDE 
(Guardiões do Estado)”, diz o ofi cial. 
“Com a greve, o CV se expandiu, 
ganhou terreno e fi cou mais forte, 
porque, quando você enfraquece 
uma facção, a outra cresce. Então, o 
CV, hoje, domina a maioria do Esta-
do em consequência da greve”.

O ofi cial ainda conta que, em 
conversas com militares de outros 
estados, foi constatado que a postu-
ra tomada pelo Governo do Estado 
de não anistiar os amotinados im-
pediu que a paralisação se esten-
desse para outros locais do País.

O promotor de Justiça Militar 
Sebastião Brasilino diz sentir na 
corporação um “sentimento de in-
dignação” pelo motim, contra os 
“transgressores que fi zeram isso 
com a corporação”. “O militar que 
tem esse tipo de conduta, ele, na 
verdade, pode ser tudo, menos mi-
litar”, afi rma. 

POLICIAIS militares no 18º Batalhão durante motim, 
em 20 de fevereiro de 2020

Mais de 130 PMs foram denunciados
Justiça Criminal. Motim

As medidas tomadas para 
evitar a propagação da Co-
vid-19 afetaram as apurações 
das acusações contra os par-
ticipantes da paralisação da 
PM. Conforme o promotor de 
Justiça Militar Sebastião Bra-
silino, os processos tiveram os 
prazos suspensos em virtude 
do isolamento social. Portanto, 
ainda não há condenações. Se 
condenados, os PMs podem até 
perder o cargo.

Apesar disso, mais de 130 
policiais já foram denunciados, 
conta o promotor. Os números 
crescem à medida em que as 
investigações caminham. So-
mente na sexta-feira, 12, diz 
Brasilino, mais 10 PMs haviam 
sido denunciados. Já na esfe-
ra administrativa, a Controla-
doria Geral de Disciplina dos 
Órgãos de Segurança Pública 

(CGD) informou que “todos 
os 246 identifi cados por 

participação no motim conti-
nuam afastados e responden-
do a processos administrativos 
disciplinares”. Também aqui 
não há condenações e os proce-
dimentos estão em fase de ins-
trução processual. Investiga-
ções em curso podem resultar 
em novos processos disciplina-
res, diz a CGD.

Além dos PMs que efetiva-
mente se envolveram no mo-
tim, diz Brasilino, também são 
investigados os que não rea-
giram às investidas dos pare-
distas. Isso inclui policiais que 
permitiram o arrebatamento 
de viaturas e batalhões e até 
ofi ciais comandantes que não 
tomaram providência para evi-
tar os atos. Nas 23 denúncias 
localizadas pelo O POVO, há 18 
ofi ciais acusados.

“O militar não pode se arvo-
rar de covardia ou de leniência 
com o crime. Ele teria de reagir. 

Muitos deles, a gente sabe que 
efetivamente não deu, mas es-
tamos apurando todas essas 
condutas”, diz Brasilino.

Entre os militares denuncia-
dos por não impedir os amoti-
nados estão aqueles que esta-
vam no primeiro batalhão a ser 
tomado, o 18º, no bairro Antônio 
Bezerra. Conforme a denún-
cia do MPCE, os amotinados só 
haviam ocupado a rua do bata-
lhão até a madrugada do dia 19, 
quando o comandante da uni-
dade permitiu a entrada das es-
posas dos militares. “Não ima-
ginou, nem por um momento, o 
ofi cial superior que chancelou 
tal crime, que os ‘possíveis' es-
posos daquelas mulheres se-
riam compelidos a ali também 
se reunir, armados, assentindo 
em recusa conjunta a obediên-
cia?”, escreveu na denúncia o 
promotor Sebastião Brasili-
no. Na mesma acusação contra 

o tenente-coronel José Maria 
Chiappetta Teles Júnior, outros 
sete militares foram denuncia-
dos por omissão. O POVO não 
localizou a defesa dos militares.

O advogado Cícero Roberto, 
que representa mais de 10 mili-
tares acusados, afi rma que seus 
clientes que estão sendo acu-
sados de omissão se deparam 
com “perigo invencível”. Se 50 
PMs, exemplifi ca, resolvem to-
mar um quartel, torna-se “hu-
manamente impossível” para 
dois ou três PMs a contenção. 
No caso, continua, só caberia 
ao PM acionar reforços ou re-
latar a superiores, o que foi 
feito. Por isso, ele acredita 
que seus clientes serão ab-
solvidos criminalmente. 
Com relação a seus clientes 
acusados de participação 
direta no motim, o advo-
gado pedirá reclassifi cação 
para crimes mais brandos.

Investigação 
de disparos 
contra Cid não 
terminaram

SENADOR

O um ano que completa o motim 
da Polícia Militar também é o um 
ano que completa o episódio dos 
disparos de arma de fogo contra o 
senador Cid Gomes (PDT). O caso 
também aguarda conclusão das 
investigações. O senador foi balea-
do no segundo dia da paralisação, 
em 19 de fevereiro, ao avançar com 
retroescavadeira contra o 3º Ba-
talhão da PM, em Sobral (a 234km 
da Capital), tomado pelos manifes-
tantes. Cid levou dois tiros.

Data de 10 de novembro a últi-
ma movimentação que consta no 
sistema do Tribunal de Justiça do 
Estado. Em 6 de julho, o Ministé-
rio Público Estadual havia pedi-
do mais 60 dias para a conclusão 
do inquérito. Até então, entre os 
trabalhos feitos pela Delegacia de 
Assuntos Internos está a quebra 
de sigilo de dados de investigados, 
laudo para caracterização do cali-
bre de projéteis e laudo pericial em 
local de crime.
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A Justiça suspendeu a votação 
que aprovou em 1ª discussão a 
emenda à Lei Orgânica do Muni-
cípio 004/21, umas das que foram 
enviadas à Câmara Municipal de 
Fortaleza (CMFor) - ao lado da 
002/21. Esses textos preparam as 
bases para o encaminhamento 
da reforma da Previdência dos 
servidores municipais, esta via 
lei complementar. 

Respondendo a mandado de 
segurança impetrado pela ve-
readora Enfermeira Ana Paula 
(PDT), a juíza Ana Cleyde Viana 
de Souza, da 14ª Vara da Fa-
zenda Pública, pede que a Casa 
não siga com a tramitação da 
matéria até que possa oferecer 
esclarecimentos sobre como a 
Comissão Especial que apreciou 
o texto foi composta.

A decisão liminar é datada do 
último dia 16. São dez dias para 
que o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Antonio Henrique, e o 
vice-presidente da Casa, Adail 
Júnior, ambos do PDT, apresen-
tem algum contraponto para que 
só então a juíza Ana Cleyde passe 
a se debruçar sobre o mérito. Ou 
seja, se a composição da comis-
são feriu ou não o princípio da 
proporcionalidade partidária. 

Procurada, a assessoria da 
Presidência do Legislativo res-
pondeu que Henrique não foi 
notificado. O prefeito de Forta-
leza, José Sarto (PDT), também 
é citado na liminar. Aparece, no 
entanto, por ser parte interes-
sada: as mudanças são propos-
tas pelo Executivo municipal.

Entre a primeira e a segunda 
discussão, há obrigatoriamen-
te um intervalo mínimo de dez 
dias. A emenda 004/21 poderia 
então voltar ao plenário a par-
tir do dia 20, ou seja, em sessão 
plenária na próxima semana.

Com a suspensão da tramita-
ção por até dez dias, a questão na 

Justiça pode se resolver somen-
te no dia 26, uma sexta-feira. A 
primeira sessão após essa data, 
conforme o regramento atual, é 
no dia 3 de março.

“Apesar de existirem apenas 
nove cadeiras na comissão e 
possuírem 17 partidos com re-
presentação na Câmara dos Ve-
readores, verifico que um par-
tido com menor representação 
(como é o caso do Rede com 
2%) conseguiu garantir repre-
sentatividade em detrimento 
de outros que com maior por-
centagem de atuação”, assinala 
a magistrada.

O Psol, por exemplo, tem 
uma bancada composta por 
dois vereadores. Já o PT possui 
três. Os dois partidos compõem 
uma oposição à esquerda ao 
prefeito José Sarto.

A queixa central desses se-
tores do Legislativo foi de que, 

| previdência | Justiça bloqueou votação de emenda que abre caminho para mudanças 

nas aposentadorias de servidores do município

Justiça suspende votação de 
texto da reforma na CMFor

erika FonseCa/CMFor

 SeSSão de ontem voltou a ter o tema da 
Previdência no centro do debate

comiSSão

a CMFor 
finalizou 
ontem as 
eleições para 
a presidência 
das 
Comissões 
Permanentes. 
após 
imbróglio 
envolvendo 
Priscila 
Costa (PsC), 
a Comissão 
de direitos 
Humanos e 
Cidadania 
será presidida 
por larissa 
Gaspar (Pt)



Ana Paula: “Minha posição 
foi posta antes de reforma 
chegar na Casa”

Vereadora da base.

Autora do mandado de segu-
rança que suspendeu liminar-
mente a tramitação da emenda 
à lei orgânica 004/21, a verea-
dora Enfermeira Ana Paula é 
do PDT, partido do prefeito José 
Sarto e que possui a maior ban-
cada da Casa.

Questionada por O POVO se a 
posição crítica demarcada em 
relação à proposta causa algum 
constrangimento, ela foi cate-
górica ao responder que não.

“Minha posição foi colocada 
para a bancada muito antes de 
ter chegado a matéria pra Casa. 
Em nenhum momento deixei de 
falar meu posicionamento para 
nenhum deles.”

A nova Previdência municipal 
é o cumprimento de obrigação 
fixada na reforma aprovada no 
Congresso, em 2019. A emenda 
103 impôs a estados e municí-
pios o dever de promoverem al-
terações em suas previdências.

A Prefeitura tem insistido 

que, não ocorrendo reforma, o 
Município deixa de receber re-
passes voluntários da União. 
Afora isso, ainda conforme a 
gestão, o desequilíbrio financei-
ro e atuarial por si só configura 
irregularidade e impede a reno-
vação do Certificado de Regula-
ridade Previdenciária (CRP).

Ana Paula argumenta que o 
PDT de Ciro Gomes foi o único 
partido que na campanha pre-
sidencial de 2018 apresentou 
uma proposta de reforma pre-
videnciária sólida, conforme 
ela considera. 

“Eu sigo muito esse progra-
ma, esse projeto de grandes 
líderes nacionais, e aqui eu te-
nho buscado sensibilizar a ges-
tão municipal para que passe 
a seguir isso e dialogar com os 
servidores.” E adiciona: “Muitos 
dos parlamentares do PDT já 
parabenizaram minha atuação 
e respeitam muito o meu posi-
cionamento.” (Carlos Holanda)

carloS Holanda
carlosholanda@opovo.com.br

ediÇÃo: João marcelo Sena | joaoMarCelosena@oPovo.CoM.Br | 

Templos religiosos viram 
atividades essenciais em Fortaleza

Mesmo com decreto mais rígido.

Vereadores aprovaram 
nessa quinta-feira, 18, pro-
jeto que insere templos re-
ligiosos entre as atividades 
essenciais em Fortaleza. A 
matéria teve 27 votos favo-
ráveis e três abstenções.

A proposta foi incluída de 
maneira repentina na forma 
de extrapauta, o que irritou 
o vereador Guilherme Sam-
paio (PT). O petista argu-
mentou que o texto requer 
mais tempo de discussão.

“Seria mais prudente, e 
eu faria um apelo aos co-
legas vereadores, que nós 
retirássemos a matéria de 
pauta, discutíssemos ela 
com o Governo do Estado 
que acaba de decretar essas 
medidas e analisássemos 
com as autoridades sanitá-
rias”, afirmou Sampaio.

De autoria do verea-
dor Ronaldo Martins 

(Republicanos), o PL apro-
vado determina que não 
será permitido o fechamen-
to total de estruturas reli-
giosas durante o período de 
calamidade pública. O texto 
ainda precisa ter redação fi-
nal aprovada.

Na sequência, segue para 
o crivo do prefeito José Sar-
to (PDT), que pode sancionar 
com ou sem vetos.

A aprovação ocorre den-
tro de um cenário de en-
durecimento de medidas 
de contenção da Covid-19. 
Novo decreto editado na úl-
tima quarta-feira, 17, pelo 
governador Camilo Santana 
(PT) impõe toque de reco-
lher, de 22 horas às 5 horas. 
Serviços não essenciais fun-
cionam até 20 horas.

“A igreja faz o que muitas 
vezes o governo não conse-
gue fazer, que é entrar nas 

comunidades carentes, nos 
presídios, nos centros de 
recuperação. A igreja tem 
dado um suporte emocional 
e social muito necessário 
para as famílias”, enfatizou 
Ronaldo Martins, que é bis-
po da Igreja Universal.

Na justificativa que está 
no projeto aprovado, ele 
afirma que o fechamento de 
igrejas e templos religiosos 
em situações de calamidade 
pública “priva pessoas de re-
ceberem auxílio espiritual”, o 
que “afronta princípios bási-
cos de Direitos Humanos.”

Questionado se a aprovação 
do projeto foi fruto de acordo 
para que a bancada evangéli-
ca votasse favoravelmente aos 
textos que mudam as regras 
do sistema previdenciário dos 
servidores municipais, o par-
lamentar negou. (colaborou 

Filipe Pereira)

É uma questão de 
Justiça e eu, como 
parlamentar, 
prezo pelos atos da 
Casa”

enfermeira ana paula (pdT), 
vereadora que entrou  
com a ação

votação suspensa trata de te-
mas como idade mínima para 
aposentadoria e regime com-
plementar de Previdência.

Após a reforma da Previ-
dência aprovada no Congresso 
em 2019, a idade mínima para 
aposentadoria dos servidores 
municipais e estaduais tem de 
se adequar à nacional, isto é, 
de 65 anos para homens e 62 
para mulheres.

Se aprovada, criará um Re-
gime Complementar de Previ-
dência, mecanismo por meio 
do qual o servidor pode ter um 
reforço previdenciário, pois 
contribui de maneira adicional 
em relação àquele que está so-
mente dentro do Regime Geral.

O POVO buscou o líder do 
Governo, Gardel Rolim (PDT), 
assim como o vice-presidente 
do Legislativo, Adail Júnior. As 
chamadas não foram atendidas.

havendo um parlamentar des-
ses partidos na comissão, a 
discussão seria adiada, pois 
a estratégia seria o pedido de 
vistas - tempo para analisar a 
matéria -, o que prorrogaria 
por um dia o debate.

Enfermeira Ana Paula, que 

integra a base de José Sarto, 
avalia que houve vício dentro do 
processo de tramitação. Para 
ela, ainda que exista urgência e 
uma realidade de déficit previ-
denciário, “as matérias que são 
pautadas precisam seguir um 
regramento” e, como ela diz, 
“não foi isso que aconteceu.” 

“A juíza acatou o argumento 
e suspendeu, até que ela possa 
entrar na decisão do mérito. É 
uma questão de Justiça e eu, 
como parlamentar, prezo pelos 
atos da Casa”, ela afirma. Ape-
sar de crítica do texto, a parla-
mentar é do PDT, principal sigla 
da base de Sarto na Casa.

Para ela, a “liminar vai dar 
um tempo para que os parla-
mentares comecem a encontrar 
uma alternativa para a resolução 
desse conflito no que diz respeito 
ao mérito da Previdência.”

O texto da emenda que teve 
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Decreto mais rigoroso do go-
vernador Camilo Santana (PT) 
com medidas de isolamento so-
cial no Estado dividiu opiniões 
entre deputados do Ceará.

Na manhã dessa quinta-
feira, 18, ontem, a Assembleia 
Legislativa (AL-CE) seguiu 
as orientações do Governo e 
anunciou uma série de medidas 
próprias para o funcionamento 

de eventos do Estado, incluindo 
auxílio de R$ 1 mil para profis-
sionais do segmento, como mú-
sicos e técnicos de som.

Líder do governo na Casa, 
Júlio César Filho (PDT) destacou 
que o governo irá pedir priori-
dade em matérias relacionadas 
à crise sanitária no Estado. Ele 
destaca, por exemplo, pedidos 
de decretação de Estado de Ca-
lamidade Pública em Fortaleza e 
outros dez municípios do Ceará.

Outras matérias de destaque 
tratavam de reajustes salariais 
para uma série de categorias da 
segurança no Estado. Delega-
dos de Polícia Civil, por exem-
plo, receberão reajuste de 24% 
em várias classes, com impacto 
final de R$ 22,6 milhões. O salá-
rio de escrivães e peritos tam-
bém recebeu reajustes, com a 
remuneração base partindo de 
R$ 3,7 mil para R$ 5,1 mil.

Na tarde ontem, deputados 
também divergiram sobre o de-
creto com medidas mais rigo-
rosas determinado por Camilo. 
Para Delegado Cavalcante (PSL), 
a medida pune excessivamente 
o setor produtivo do Estado.

No lugar, o deputado defende 

| coViD-19 | No dia seguinte ao governador Camilo Santana editar decreto mais rigoroso de isolamento 

social no Estado, AL aprovou uma série de matérias relacionadas com a crise sanitária

Deputados da AL-CE se 
dividem sobre decreto do Governo

carlos mazza

carlosmazza@opovo.com.br

criação de protocolos de trata-
mento precoce da doença, como 
é defendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). No en-
tanto, a ação não tem eficácia 
científicamente comprovada 
contra a Covid-19. Mesmo não 
integrando a base do governo, 
Heitor Férrer (SD) defendeu a 
posição do governador.

“O governador toma medi-
das duras e difíceis. Até antipá-
ticas, porque envolvem setores 
da economia e gera problemas. 
Mas, infelizmente, essas medi-
das têm de ser adotadas, porque 
é evidente o aumento da Covid, 
com exaustão dos serviços de 
saúde públicos e privados. Então 
ele não pode deixar de cobrir”, 
avalia Férrer, que é médico.

Nas redes sociais, Soldado 
Noélio (Pros) também criticou 
as medidas, fazendo referên-
cia à eleição do ano passado. 
“Queremos toque de recolher 
para quem sumiu com os R$ 17 
milhões dos respiradores, para 
quem desviou recursos do Hos-
pital de Campanha, para as fac-
ções que comemoraram a vitó-
ria do Sarto, aliado do Camilo e 
dos Ferreira Gomes”.

da Casa na crise sanitária, que 
terá foco em projetos de com-
bate à Covid-19.

“Estamos em um quadro 
muito próximo ao que tivemos 
no pico da pandemia, que ocor-
reu em abril passado. Por isso é 
de grande importância respei-
tarmos essas recomendações 
do Governo do Estado”, disse o 
presidente da AL-CE, Evandro 
Leitão (PDT), destacando que 
casos graves da doença com 
uso de UTI quase triplicaram no 
Estado só no último mês.

Com isso, a Assembleia 
anunciou que seguirá em 

modelo híbrido de funciona-
mento – com participação pre-
sencial e virtual de deputados.

Foi tomada uma série de 
medidas para reduzir a circu-
lação nos corredores da Casa. 
A imprensa, por exemplo, ficará 
restrita às galerias do Legisla-
tivo, localizadas no andar supe-
rior do plenário.

Já aplicando o modelo hí-
brido, a Casa aprovou ontem 
uma série de matérias de olho 
no combate aos efeitos da crise 
sanitária. Por exemplo, o paco-
te de mensagens do governador 
Camilo Santana de olho no setor 
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TOQUE de recolher entrou 
ontem em vigor

AMARGOS REMÉDIOS

A 
pandemia apresenta a muitas gerações, de forma con-
creta, palavras que eram até então conceitos abstratos. 
Primeiro quarentena. Agora, toque de recolher. São 
medidas extremas, duras, desagradáveis. Diante do 

inevitável incômodo, resta fazer tudo possível para que elas pos-
sam ser abandonadas o quanto antes.

Mais que as mortes ou o número de casos, a bússola das 
autoridades públicas na tomada de decisões sobre a Covid-19 
envolve a ocupação dos leitos hospitalares, sobretudo de 
UTI. A atual situação é de hospitais muito pressionados. No 
setor público e nas redes privadas, há aumento do número 
de leitos, na tentativa de abarcar o número de casos. A 
razão para medidas as medidas adotadas é o receio de que 
faltem UTIs para pacientes com necessidade urgente de 
respiradores.

Muita gente reage furiosa às medidas. Escolas protestam, 
como restaurantes já protestaram. O comércio também pede 
mais tempo. Ninguém quer reduzir as próprias atividades. 
Querem que as restrições se limitem aos outros. Ou não 
haja restrição nenhuma. É a sugestão do presidente Jair 
Bolsonaro. Todo mundo na rua, enfrentando o coronavírus. 
Nem máscara precisa usar. Não parece uma bela ideia?

Alguém, todavia, assumiria o risco de não conter a 
pandemia e deixar a rede hospitalar se exaurir? Parece-me 
que quem reage às medidas de restrição não dimensiona o 
tamanho da tragédia que pode estar se avizinhando.

Na área de saúde, muita gente defende que as medidas 
adotadas são pouco. Não é pouca gente que quer lockdown, 
coisa que o governador Camilo Santana (PT) por enquanto 
nega. Porém, o cenário será reavaliado no fim do mês. 
Se a pressão sobre a rede hospitalar diminuir, haverá 
relaxamento. Caso se mantenha, as medidas serão 
prolongadas. Se o cenário piorar, virão mais restrições. 
Simples assim.

Quem está indo às ruas protestar deve ter a clareza de que 
aglomerações contribuem para novos casos de Covid-19. E 
quanto mais casos houver, mais tempo as restrições irão 
durar, com possibilidade concreta de serem ampliadas.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DE TERÇA A 

BARBARA MOIRA

DISPUTA POLÍTICA

As medidas tomadas são impopulares, mas podem vir aí 
iniciativas mais drásticas. O governador tem evitado adotar 
medidas que afetem ainda mais a combalida economia. Cada 
vez mais especialistas cobram, mas cada vez há também 
mais críticos no empresariado. Esse cálculo político é parte 
das decisões.

50 DIAS DE SARTO

O prefeito José Sarto (PDT) atinge hoje a marca de 50 dias de 
mandato. Praticamente não teve outra coisa visível a olho nu 
a se dedicar além do combate à Covid-19. Ah, chamou atenção 
também a reforma da Previdência enviada à Câmara Municipal. 
Votada em 1ª discussão a toque de caixa, no dia seguinte após dar 
entrada no Poder Legislativo. Agora, envolve uma peleja judicial.

Após a reforma federal, não resta alternativa aos municípios 
senão aprovar as regras. Porém, em nome da transparência e 
do respeito aos servidores, penso que é necessário debate de 
forma transparente. Creio não ser correto iniciar a tramitação 
logo com a aprovação em primeira instância. E votar correndo 
a medida — em grande parte porque a medida não foi enviada 
ano passado, que era ano eleitoral. Está claro que Sarto recebeu 
a reforma já bem encaminhada de Roberto Cláudio. Não foi 
produzida em um mês. Aliás, eu pelo menos espero que algo tão 
sério não tenha sido feito em um mês.

Claro, ao correr com a aprovação, Sarto busca reduzir o 
desgaste ao máximo. Mesmo que ele abrisse exaustivo debate 
com servidores, acho que eles seriam veementemente contra 
do mesmo jeito. Haveria mais protestos. Mesmo assim, acho 
que seria o correto a fazer. Deve ser por isso que Sarto é 
político e eu não.

| PANDEMIA  | Novo decreto estadual impõe toque de 

recolher entre medidas de combate à Covid-19. Gestores 

também devem reforçar barreiras sanitárias 

Camilo pede a prefeitos 
reforço em barreiras e 
no toque de recolher

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CAMILO RESSALTOU a relevância 
do isolamento social frente ao 
aumento de casos na capital e 

outros municípios cearenses

Em reunião com mais de 170 
prefeitos do Ceará ontem, 18, 
o governador Camilo Santana 
(PT) fez apelo para que gesto-
res municipais se comprome-
tam com a execução das me-
didas previstas no decreto que 
estabelece normas para o com-
bate à Covid-19 no Estado.

No encontro virtual, que co-
meçou às 14h30min e se esten-
deu até depois das 17 horas, o 
chefe do Abolição frisou sobre-
tudo a aplicação de três ações: 
barreiras sanitárias, trabalho 
remoto e toque de recolher. 

Os três itens constam da re-
dação de novo decreto anuncia-
do pelo governador na última 
quarta-feira, 17, com validade 
a partir do dia seguinte. A me-
dida também institui a suspen-
são das aulas presenciais das 
redes pública e privada a partir 
de hoje até o dia 28/2.

“O objetivo dessa reunião é 
para alertar aos senhores e se-
nhoras que o momento é grave 
e precisamos da cooperação de 
todos. As medidas que anun-
ciamos ontem (quarta) têm 
como objetivo reduzir a circu-
lação de pessoas nas cidades, 
preservando a vida dos cearen-
ses”, afi rmou o petista. 

Além de Camilo, fi zeram par-
te da agenda com os prefeitos a 
vice-governadora Izolda Cela, o 
secretário da Casa Civil Chagas 
Vieira, o presidente da Assem-
bleia Legislativa Evandro Leitão 
(PDT) e o secretário de Saúde do 
Estado, Carlos Roberto Martins 
Rodrigues, o Dr. Cabeto.

Aos prefeitos e prefeitas, o 
governador alertou que os “nú-
meros estão aumentando não 

apenas em Fortaleza, mas tam-
bém no Interior, por isso a única 
forma que a gente tem de redu-
zir a contaminação e a propa-
gação desse vírus é através das 
medidas de isolamento social”.

Camilo acrescentou: “É re-
duzindo o fl uxo e cumprindo a 
obrigatoriedade do uso da más-
cara, utilizando barreiras sani-
tárias em todos os municípios”.

Presidente da Associação 
de Municípios do Ceará (Apre-
ce), o prefeito de Chorozinho, 
Júnior Castro, assinalou que o 
Governo instou os gestores a 
“fazerem mobilização nos seus 
municípios, para que o decreto 
seja cumprido, e também para 
que os prefeitos se preparem, 
porque a cada dia aumenta o 
número de casos”.

“Camilo pediu empenho. O 
objetivo principal é diminuir a 
circulação das pessoas para re-
duzir a circulação do vírus. Foi 
mais um apelo. E, se for preci-
so, fazer barreira sanitária nas 

cidades”, declarou.
A respeito do toque de reco-

lher, porém, Castro admitiu di-
fi culdades, já que a ação requer 
suporte da Polícia Militar. “Os 
municípios pedem a colabora-
ção no que diz respeito a fazer 
valer o decreto porque preci-
sam do apoio da PM. O Governo 
disse que o comandante terá 
reunião para reforçar parceria 
com municípios”, informou.

“Não temos poder de polí-
cia”, prosseguiu o prefeito, “por 
mais que coloque funcionários 
nas ruas, principalmente o to-
que de recolher. As pessoas já 
vêm de muito tempo com es-
sas restrições e muitas desa-
creditam, por desinformação 
ou má vontade”.

Parte do decreto em vigor, 
o recolhimento compulsório 
foi adotado a partir dessa 
quinta-feira. A restrição tem 
validade das 22 horas até as 
5 horas, estendendo-se tam-
bém ao dia 28/2.

HENRIQUE ARAÚJO

henriquearaujo@opovo.com.br

A Câmara vai decidir hoje 
o destino do deputado Da-
niel Silveira (PSL-RJ). Tudo 
indica que manterá a prisão 
decretada pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes, 
na noite de terça-feira, 16, 
depois que o parlamentar di-
vulgou um vídeo com amea-
ças e ofensas aos integrantes 
da Corte.

Líderes de pelo menos sete 
partidos, até mesmo do Cen-
trão, grupo aliado ao presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido), confirmaram a 
orientação às bancadas para 
votar contra Silveira e enviar 
o caso ao Conselho de Ética.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas
-AL), se reuniu com Bolsona-
ro, no Palácio do Alvorada, e 
o avisou que a tendência da 
Casa será rifar Silveira porque 

a maioria não quer comprar 
briga com o Supremo.

Alvo de outros dois inqué-
ritos, como o que investiga a 
disseminação de fake news e 
os atos antidemocráticos, o 
aliado bolsonarista pode ser 
cassado.

“Reputo esse caso como 
absolutamente fora da cur-
va e espero que tenha trata-
mento correto”, disse Lira, na 
noite de ontem após se reunir 
com o presidente do STF Luiz 
Fux, ao lado do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG).

“Há um ambiente de paz e de 
busca de consenso”, emendou 
Pacheco. Ministros do STF re-
ceberam sinais de que a Câma-
ra manterá Silveira na cadeia.

A sessão de hoje está mar-
cada para as 17 horas e a vo-
tação deve ser nominal. Para 
que a prisão do deputado seja 

confirmada pela Casa são ne-
cessários 257 votos (maioria 
absoluta dos 513 deputados).

O revés para o aliado de 
Bolsonaro ficou claro na lon-
ga reunião de líderes parti-
dários com Lira, na tarde de 
ontem. “Nossa bancada terá 
ampla maioria para manter 
a prisão”, disse o presiden-
te do Republicanos, Marcos 
Pereira (SP), aliado de Lira e 
Bolsonaro.

A própria Mesa Diretora 
da Câmara protocolou re-
presentação contra Silveira 
no Conselho de Ética, na qual 
pede a perda de mandato do 
deputado, sob o argumento 
de que ele quebrou o decoro 
ao publicar vídeo nas redes 
sociais atacando a honra dos 
ministros do STF e fazen-
do apologia do AI-5, o mais 
duro ato da ditadura militar. 
(Agência Estado)

| SESSÃO HOJE | 

Câmara indica que vai manter 
prisão de Daniel Silveira

CELULA-
RES

A PF 
encontrou 
dois celulares 
na sala em 
que Daniel 
Silveira 
ficou preso 
nas noites 
de terça e 
anteontem. De 
acordo com 
a PF, um dos 
aparelhos foi 
o mesmo que 
havia sido 
apreendido 
durante o 
cumprimento 
do mandado 
de prisão
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Um dia após o anúncio do go-
vernador Camilo Santana (PT) 
sobre os pontos do novo decreto 
para conter o avanço da pande-
mia no Ceará, os representantes 
dos segmentos do comércio es-
tiveram reunidos com o presi-
dente da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Ceará (Fecomér-
cio-CE), Maurício Filizola. Ao O 
POVO, ele esclarece que o desejo 
dos empresários é de que os ho-
rários fossem estendidos para 
que, com mais tempo disponível 
no dia, os funcionários e clientes 
não precisassem se aglomerar 
no transporte para chegar aos 
centros de compra.

 Filizola defende que uma al-
ternativa para diminuir as 
aglomerações nas ruas e a 
pressão sobre o transporte 
público é vaporizar a deman-
da ao longo do dia. É deixar 
os inícios de abertura dos ne-
gócios diferentes, desde o co-
mércio de ruas e shoppings, 
até os bares e restaurantes. 
O presidente da Fecomér-
cio deixa claro que o diálogo 
com o Governo é bom, mas 
que pode ser melhorado. Ele 
lembra que as medidas do 
decreto têm pouca partici-
pação dos setores. A última 
reunião do Estado com os 
entes representativos dos 
setores aconteceu na semana 
passada, bem antes do atual 
decreto ser definido.

“Claro que as repercussões 
para o comércio diante do que 
foi instituído pelo decreto traz 
preocupações sobre a continui-
dade dos negócios e empregos, 
mas entendemos que a pande-
mia tem sobrecarregado o sis-
tema de saúde”, pondera. Ele 
porém esclarece a defesa de que 
as autoridades precisam estar 
atentas à situação da economia 
e discutir com os setores as me-
didas a serem tomadas.

O primeiro dia de atuação dos 
setores econômicos após a pu-
blicação do Decreto Estadual nº 
33.936 foi de informar aos clien-
tes o que muda na prática nesses 
próximos dez dias. Em resumo, 
as principais mudanças ficam 
por conta da redução de horário 
de funcionamento do comércio 
nos fins de semana, das 20 horas 
para as 17 horas.

Mas, como grandes centros 
comerciais e de serviços que 
são, os shoppings estão com 
diversidade de horários a de-
pender do impacto que o setor 
tiver do decreto. Por exemplo: 
nos próximos dois fins de se-
mana, as praças de alimentação 
funcionarão até as 15 horas, en-
quanto as lojas até as 17 horas, já 
os outros serviços considerados 
essenciais, como farmácias, clí-
nicas médicas e supermercados, 
têm permissão de continuarem 
abertas além desse horário.

As regras visam conter o 
avanço da pandemia no Ceará 
que busca restringir a circula-
ção de pessoas nas ruas. O POVO 
consultou os shoppings de Forta-
leza, que, em sua maioria, desta-
caram que vão permanecer com 
suas plataformas online de ven-
das com entregas até as 22 horas, 

todos os dias da semana.
Por meio de nota, a adminis-

tração do Shopping Paranga-
ba destaca que segue todos os 
protocolos de segurança para 
garantir o melhor conforto e 
organização para os lojistas e 
clientes, sempre alinhado com 
as diretrizes dos órgãos com-
petentes. Já o Shopping Del Pa-
seo continua trabalhando para 
cumprir os protocolos e reco-
mendações emitidos pelo poder 
público e receber os clientes, lo-
jistas e colaboradores com toda 
tranquilidade, praticidade e 
segurança. Shopping Iguatemi, 
Benfica e Centro Fashion tam-
bém anunciaram mudanças em 
horários de funcionamento.

Gian Franco, superinten-
dente do RioMar Fortaleza, 
avalia as medidas como ne-
cessárias para contribuir com 
a saúde da população. “Traba-
lhamos com o compromisso de 
contribuir para a contenção da 
Covid-19 e preservar a saúde de 
todos que frequentam nossos 
empreendimentos. Nesse sen-
tido, seguir as determinações 
do Governo é fundamental.”

Para o vice-presidente do 
Instituto Brasileiro de Executi-
vos de Finanças do Ceará (Ibef-
CE), Raul Santos, alguns setores 
são mais prejudicados do que 
outros. O varejo, por exemplo, 
se adaptou melhor ao delivery 
do que parte dos restaurantes, 
que ainda esbarram nas altas 
taxas cobradas pelos marke-
tplaces. Raul acrescenta que 
o mercado não pode reclamar 
que foi pego de surpresa, vista 
a situação na rede de saúde. “O 
decreto não deixa de ser ruim, 
mas os empresários estão mais 
preparados e resilientes. (E 
pode piorar, pois) Na próxima 
semana é quando veremos os 
efeitos do Carnaval.”

  
Leia mais nas páginas 14, 15 e 16

| CONTRAPONTO | No entendimento do setor, restringir as 

horas pressiona a frota com demanda conjunta de trabalhadores e consumidores nos mesmos horários

Empresários do comércio 
defendem ampliação do horário de 
funcionamento

BarBara Moira

movimentação mais fraca que o habitual 
no North Shopping no último fim de semana

As exceções serão analisadas 
com bom senso, afirma Ataliba

“Intenção não é punir”. Decreto

Em live nas redes sociais, 
respondendo perguntas sobre 
o decreto, o secretário execu-
tivo de Planejamento do Estado 
(Seplag), Flávio Ataliba, desta-
ca que as medidas tomadas no 
atual decreto têm como prin-
cipal finalidade possibilitar que 
as atividades econômicas não 
sejam prejudicadas com um 
novo pico de pandemia.

Ele lembrou dos resulta-
dos setoriais obtidos ao fim 
do quarto trimestre de 2020, 
associando ao processo de re-
tomada responsável da eco-
nomia após a primeira onda 
da pandemia. Ainda ressal-
tou que o decreto buscou não 
modificar significativamen-
te os horários das atividades 
econômicas, destacando a 

possibilidade do delivery.
Ataliba ainda explicou sobre 

as exceções ao toque de reco-
lher, que incluem os trabalha-
dores noturnos e entregado-
res e motoristas de apps, por 
exemplo. O bom senso deve 
dar a palavra final, mas aos 
que descumprirem o decreto a 
multa pode chegar a R$ 75 mil. 
“É fundamental que quem pre-
cisa sair nesse horário, como 
os trabalhadores noturnos, 
apresente alguma justificati-
va ao ser abordado pela au-
toridade policial, através, por 
exemplo, da carteira de tra-
balho. O interesse do Governo 
não é punir, mas garantir que 
as pessoas possam continuar 
suas atividades.”

Entre os setores que não 

devem sofrer alterações, o 
transporte também se mobili-
za para esclarecer os usuários. 
Por meio de nota, a Socicam, 
empresa que administra os ter-
minais rodoviários de Fortale-
za, esclarece que o transporte 
intermunicipal de passageiros 
vai funcionar normalmente.

“Entre as medidas estão a 
medição de temperatura, o 
uso obrigatório de máscaras, 
a limpeza e desinfecção dos 
veículos antes e ao término de 
cada viagem, a priorização da 
venda de passagens pela inter-
net, a vedação ao transporte de 
passageiros em pé e a adoção 
obrigatório de medidas de dis-
tanciamento mínimo nos ter-
minais de embarque e desem-
barque”, ressalta.

SamUeL pimenteL
samuelpimentel@opovo.com.br

ediÇÃo: adaiLma mendeS  |  adailMa.MeNdeS@oPovodigital.CoM

Funcionamento por áreas

comÉrcio LoJiSta
Segunda a sexta-feira - das 9h às 20h
Sábados e domingos - das 9h às 17h

Shoppings seguem o mesmo horário  
de fechamento do comércio lojista

bareS e reStaUranteS
Segunda a sexta-feira - até as 20 horas
Sábados e domingos - até as 15 horas

o funcionamento do setor de alimentação em 
formato de delivery não tem restrição de horário.

os hotéis e pousadas têm permissão para funcionar 
seus respectivos restaurantes até as 22 horas para 
atendimento exclusivo de seus hóspedes.

a atuação de motoristas de aplicativo também 
não tem restrição de horário.

SUSpenSoS
Ficam suspensas as atividades de parques 
aquáticos existentes em barracas de praia.

Fonte: decreto estadual nº 33.936 de 17/2/2021
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Lançado em 16 de novembro 
do ano passado, o Pix, novo siste-
ma de pagamento e transferên-
cias bancárias em até dez segun-
dos, passará a ser adotado pelo 
governo do Ceará como forma de 
quitação de dívidas tributárias 
ainda no primeiro semestre de 
2021. A informação foi obtida com 
exclusividade pelo O POVO e reve-
la a existência de um projeto pilo-
to para adoção do sistema de pa-
gamento eletrônico para quitação 
do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
em até 60 dias.

Em entrevista, o secretário 
executivo do Tesouro Estadual 
e Metas Fiscais da Secretaria da 
Fazenda do Ceará (Sefaz), Fabrí-
zio Gomes, pontuou que o plano é 
possibilitar o pagamento do IPVA 
via Pix a partir do fim de abril. “O 
projeto, a princípio, tem uma es-
trutura pequena. Começaremos 
pelo IPVA por ser um tributo com 
uma dinâmica mais simples de 
arrecadação e então expandire-
mos gradualmente a cobertura 
do sistema para todos os tribu-
tos estaduais”, detalha.

Os principais benefícios da 
medida incluem a circulação 
mais acelerada de recursos 
dentro do Estado, facilitando 
assim o processo de contabi-
lização de recursos nos co-
fres públicos. Para o cidadão, 
a vantagem maior será a da 
praticidade. “Não será mais 
necessário esperar nenhuma 
compensação bancária. Caso 
o motorista esqueça de qui-
tar o imposto e seja parada 
por uma blitz, no sábado, por 
exemplo, ela pode pagar via 
Pix e imediatamente evitar 
transtornos maiores”, exem-
plifica Fabrízio.

Além da dinamicidade maior, 
a Sefaz projeta uma redução 
na inadimplência e uma gestão 

mais aprofundada dos proces-
sos de fiscalização tributária. 
“Com o Pix, nossos auditores 
fiscais poderão ter acesso a 
uma gama de dados e detalhes 
dos pagamentos de impostos de 
uma forma bem mais sistêmica 
e acelerada”, explica o secretário 
executivo da pasta. Ele detalha 
que o pagamento por Pix será 
feito mediante implementação 
de Qr code nos boletos referen-
tes ao tributo gerados a partir 
dos sites do governo estadual.

Com relação à instituição 
financeira que se responsabili-
zaria pelas transações, Fabrízio 
afirma que já houve diálogos 
com a Caixa Econômica Fede-
ral, atual detentora da cha-
ve para conta única do Esta-
do, mas que o Banco do Brasil 
também mostrou interesse na 
licitação e que tem procurado 

a Sefaz para oferecer propos-
tas. Ainda não há requisitos 
mínimos definidos no processo 
licitatório, mas a Sefaz esclare-
ce que a negociação depende-
rá ainda dos direcionamentos 
fornecidos pelo Banco Central.

“Pesquisei nos grupos de ges-
tores financeiros dos estados que 
participo e ao que tudo indica o 
Ceará desponta como pionei-
ro mesmo. Estamos fechando o 
projeto piloto esta semana, para 
na seguinte já submeter à apro-
vação. Então estamos depen-
dendo mesmo só da burocracia 
da licitação”, frisou Fabrízio. Ele 
pondera ainda que a expectativa 
máxima é de que até o início de 
maio a nova forma de arrecada-
ção tributária seja implementa-
da. “Estou dando um prazo até 
maior, já tentando englobar pos-
síveis imprevistos”, finaliza.

| EM Até 60 dIAs | A implementação da nova forma de 

pagamento instantâneo está sendo elaborada a partir de projeto piloto que será submetido a processo licitatório

Começando por IPVA, Ceará 
pretende iniciar recebimento de 
impostos via Pix 

aurelio alves

ceará pretende iniciar recebimento de 
impostos via Pix a partir do fim de abril 

alan magno

alan.magno@opovo.com.br

esPeCial Para o Povo

conta 
de luz
dentre os 
serviços básicos 
para além do 
estado que já 
estão investindo 
na adoção do 
pagamento via 
Pix, a enel Brasil 
afirmou que “em 
breve passará 
a oferecer 
essa opção de 
pagamento 
para os clientes 
de todas as 
distribuidoras no 
País”, ncluindo o 
Ceará.



A Petrobras anunciou ontem, 
18, novo reajuste no preço dos 
combustíveis nas refinarias. A 
partir de hoje, 19, a gasolina es-
tará R$ 0,23 mais cara e o óleo 
diesel terá acréscimo médio de 
R$ 0,34 para distribuidoras e 
revendedoras. Nos postos de 
combustíveis no Ceará, o au-
mento deve começar a ser sen-
tido pelo consumidor final na 
próxima semana. Mas é possível 
que a gasolina passe de R$ 5,50.

Hoje o combustível é encon-
trado nos postos do Estado com 
preços entre R$ 4,98 e R$ 5,34. O 
preço médio é de R$ 4,98, segun-
do levantamento feito pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) 
entre os dias 7 e 13 de fevereiro, 

em 154 postos no Ceará.
O especialista em petróleo e 

energia, Bruno Iughetti, explica 
que o aumento deve chegar ao 
consumidor de forma gradativa, 
na medida em que os estoques 
antigos nos postos forem sen-
do substituídos. Mas é esperada 
uma disparada mais forte nos 
preços porque sequer os reajus-
tes anteriores foram totalmente 
absorvidos pelo mercado. “Isso 
deve ser sentido de forma mais 
expressiva a partir de quinta-
feira da semana que vem.”

Ele explica que, do início do 
ano para cá, esse é o quarto 
reajuste feito pela Petrobras nos 
preços da gasolina, que acumu-
la alta de quase 35% no ano. Já 
o diesel teve três reajustes e 

soma uma alta de 28%.
O preço médio do diesel no 

Ceará é de R$ 3,92, mas pode 
ser encontrado com valores 
entre R$ 3,70 e R$ 4,11, segun-
do levantamento da ANP de 7 a 
13 últimos. Já o gás de cozinha 
no Ceará está, em média, sendo 
comercializado a R$ 84,32. Mas 
não houve alteração nos preços 
mínimos e máximos que conti-
nuam sendo de R$ 75 e R$ 95, 
respectivamente.

“São aumentos significativos 
e, com certeza, chegarão na 
bomba. Não tenho dúvidas de 
que nas próximas semanas, o 
preço médio da gasolina no Es-
tado deve ficar em torno de R$ 
5,10 e a máxima passar de R$ 
5,50.” (Irna Cavalcante)

| MAIs uM rEAjustE dA PEtrObrAs | 

Gasolina no Estado deve 
passar de R$ 5,50
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Servnac entra no 

mercado telecom

O Grupo Servnac entrou no mercado de ser-
viços de Telecom. Passou a operar a Servnacnet. 
Tudo começou em dezembro de 2020, ao com-
prar dois provedores de internet. No princípio, 
apenas no bairro Jangurussu, sede do Grupo. 
Após menos de dois meses, está em 15 bairros 
de Fortaleza. Usa fi bra óptica. A Servnac já ha-
via anunciado a expansão dos serviços de facili-
tes para São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. 

DÁ LEITE

Betânia intermedia bancos

O Instituto Luiz Girão, braço da Betânia Lácteos, se 
tornou correspondente bancário. Assinou convênio 
com o Banco do Brasil, Sicredi e Banco do Nordeste 
para fi nanciar produtores de leite com capital de giro 
e promessa de prazo maior de pagamento. O dinheiro 
mais fácil pode bancar compra de animais e investi-
mento em infraestrutura das fazendas. David Girão, 
presidente do Instituto e fi lho do fundador, Luiz Girão 
(foto), diz que a Betânia compra hoje 1 milhão de litros 
de leite/dia. Lida com 3,5 mil famílias produtoras em 
cerca de 130 municípios do Nordeste. 

HORIZONTAIS

Papel passado - O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) vendeu cerca de 25% da 
posição que detinha no capital da Klabin - com uma 
unidade no Ceará. Com a operação, o BNDES levantou 
R$ 598,1 milhões e ainda se manteve no capital da Kla-
bin, com 5,4%.
Corolla - A Toyota do Brasil lança o Corolla Cross no 

Brasil no dia 11 de março.
5G - O CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, vai debater 
sobre o leilão da frequência 5G no Brasil, o que muda 
no mercado e os desafi os regulatórios do setor depois 
do leilão. Será na segunda-feira (22) durante o Semi-
nário de Políticas de Telecomunicações promovido 
pela Teletime (https://teletime.com.br/politicas/). O 

evento será online.
Bom censo - O IBGE fará a contratação temporária de 
mais de 8 mil pessoas no Ceará, para atuar no Censo 
Demográfi co 2021.  São 7.313 vagas para recensea-
dor, 660 para agente censitário supervisor e 233 para 
agente censitário municipal. As vagas estão distribuí-
das nos 184 municípios. 



O QUE QUEREM PAIS, ESCOLAS E GOVERNO

N
o já longínquo agosto de 2020, quando o Governo 
do Ceará vetou o funcionamento das escolas, ha-
via um impasse semelhante a este em curso. Era 
algo entre a pressão e diplomacia, com notas de 
desespero por parte das pequenas escolas, sem 
gordura para queimar ante a crise. Desta vez o 

clima parece ainda pior, com um panelaço marcado para a tarde 
desta sexta-feira, em frente à Assembleia Legislativa.

Tal qual naquele momento da pandemia, ninguém quer ver 
ninguém sendo contaminado. Nada mudou. Nem o Governo do 
Estado, nem as escolas, nem os pais/mães e, tampouco, os alu-
nos. Nisso todos concordam.  

Os colégios bradam, mas padecem da falta de conexão com 
o mundo para além da relação deles com os clientes. No mais 
das vezes, as grandes escolas se limitam a comunicar índices 
de aprovação. Mas vivemos tempos de indicadores para ESG 
(em português, Ambiental, Social e de Governança). Em horas 
de crise, como essa, a falta de um posicionamento mais bem 
elaborado emerge.

Colégios e pais estão unidos. A união é apenas circunstancial, 
mas representa imenso desgaste para o Governo, já a enfrentar 
a ira de bares e restaurantes. Pais e mães se preocupam com o 
estudo e com a guarda dos fi lhos, duas funções das escolas. 

Repare: esta briga é no âmbito privado. Na Escola pública há a 
força das corporações de professores a concordar com a suspen-
são (não há risco de quebra e demissão) e a difi culdade de mobi-
lização das famílias. Lá, também existe quem defenda a volta às 
aulas, mas não tem a mesma voz da classe média. Nem se pode 
faltar o trabalho para ir à rua hoje.

Ao Governo falta a capacidade de convencimento do quão gra-
ve é o quadro na rede hospitalar, pública e privada, bem como 
demonstrar que a suspensão das aulas é medida pertinente. A 
propósito, em dezembro do ano passado, o cenário global era de 
vários países da Europa em lockdown com bares fechados, mas 
colégios abertos e com aulas presenciais.

Em tempo: a emoção faz perder a razão. Havia gente defen-
dendo levar os pimpolhos fardados ao protesto de hoje na rua. 
Mas quem ama não leva o fi lho à aglomeração.
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FCo FoNteNele

ToQUE DE 

rEcoLHEr 

às 22 horas 
deixou a orla 
de Fortaleza 
vazia

CIDADES

Passada a surpresa inicial de 
ter o Ceará sob toque de reco-
lher, medida mais impactante 
do decreto nº 33.936, publicado 
na noite de quarta-feira, 17, e 
que já estaria valendo no dia se-
guinte, a população se fez mui-
tos questionamentos a respeito 
de como iria tocar as atividades 
do dia a dia até o dia 28 deste 
mês, data-limite prevista para 
a vigência das novas regras. 

Na tarde de ontem, quem fez 
o papel de tira-dúvidas em uma 
transmissão ao vivo pela inter-
net foi Flávio Ataliba, secretá-
rio executivo de planejamento 
e orçamento da Secretaria do 
Planejamento e Gestão do Ceará 
(Seplag-CE). Ao ouvir uma per-
gunta sobre se as creches e a 
educação infantil funcionariam 
no regime online ou presencial, 
Ataliba respondeu ipsis litteris: 
o decreto estabelece as aulas de 
forma remota, com a ressalva 
das atividades que não pode-
riam ser feitas de outra forma 
que não presencialmente. 

Posteriormente o governo 
esclareceu que serão permiti-
das de forma presencial apenas 
as aulas voltadas para alunos 
com até três anos de idade e as 
atividades práticas realizadas 
no ensino superior. O decreto 
também classifica como permi-
tidas aquelas “promovidas por 
escolas ou instrutores de surfe, 
bem como atividades desporti-
vas similares, desde que respei-
tado o número máximo de cinco 
participantes por instrutor”. 

Por outro lado, as escolas de 
cunho religioso e reuniões com 
características similares a au-
las, orientações e treinamentos 
estão proibidas de forma pre-
sencial enquanto as atividades 
escolares de forma geral esti-
verem suspensas. 

Apesar das academias es-
tarem com o funcionamento 
liberado, respeitando o horário 
limite estabelecido no decre-
to, o secretário sugeriu que os 
donos dos estabelecimentos e 

| CONTROLE DA PANDEMIA | Além 

da restrição de horário, novo decreto dá aos municípios o poder de endurecer ainda mais as medidas 

Governo explica detalhes do
decreto de isolamento social
com toque de recolher

FLÁvIA oLIvEIrA
flavia.oliveira@opovo.com.br

ediÇÃo: TânIA ALvEs  |  taNiaalves@oPovo.CoM.Br  

instrutores conversassem com 
seus alunos para combinar ho-
rários de frequência e evitar 
aglomerações.   

O uso de espaços públicos, 
tais como praças, areninhas, 
calçadões e praias está proibi-
do das 17h às 5h do dia seguin-
te. Seguindo as recomendações 
já publicadas no decreto an-
terior, o do Carnaval, as áreas 
de lazer dos condomínios con-
tinuam com restrições: tanto 
os de praia quanto os urbanos 
não podem realizar festas com 
mais de 15 pessoas (em espaços 
abertos ou fechados, ou seja, 
mesmo nos apartamentos). Os 
de praia seguem sem permitir 
o acesso a espaços comuns e 
equipamentos de lazer, ao pas-
so que os urbanos têm a utili-
zação das áreas comuns, como 
playgrounds, piscinas ou aca-
demias permitida, desde que 
sem aglomerações.

Importante ressaltar que 
apesar do novo decreto ser 
mais rígido, ele dá aos gestores 
dos municípios do Interior a 
prerrogativa de apertá-lo ain-
da mais, caso eles julguem que 
os índices locais de contágio e 
de ocupação de leitos careçam 
de ação mais enérgica. Dentre 
as medidas está a instalação de 
barreiras sanitárias (recomen-
dadas na época do Carnaval 
apenas nos municípios turísti-
cos). Está vedada, no entanto, 
a adoção de medidas de isola-
mento social menos restritivas 
do que as estabelecidas. 

Questionado sobre o motivo 
de não haver embargos a via-
jantes nos aeroportos, Ataliba 
lembrou que estes têm legis-
lação federal própria e que o 
Governo do Estado pode ape-
nas solicitar ao Ministério dos 
Transportes algum tipo de 
ação, pedido que também es-
taria sendo feito pelo Ministé-
rio Público Federal. “Estamos 
abertos a questionamentos da 
população sobre, por exemplo, 
se uma determinada ativida-
de pode funcionar de forma 
presencial ou não. Tem equipe 
dedicada à leitura do decreto 
para ver o que pode ser modi-
ficado ou aperfeiçoado”.

Leia mais na 10,11,15 e 16
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No primeiro dia de vigência 
do novo decreto estadual, a 
Avenida Beira Mar, em Forta-
leza, registrou uma movimen-
tação típica de uma semana 
normal. Desde ontem, a cir-
culação de pessoas em espa-
ços públicos como esse estão 
proibidas das 17h às 5 horas do 
dia seguinte, mas populares 
frequentavam o lugar mesmo 
após o período determinado.

Apesar de não ter sido iden-
tificada aglomeração de gran-
de porte, conforme presen-
ciado pelo O POVO, indivíduos 
seguiam utilizando a avenida 
para realização de atividades 
físicas, como corrida, cami-
nhada e ciclismo, hábitos co-
mumente realizados em dias 
normais. Além disso, banhis-
tas ocupavam alguns pontos 
da faixa de areia. Grupos tam-
bém praticavam esportes nas 
quadras de areia após o horá-
rio permitido.

Equipes da Polícia Militar 
(PM) e da cavalaria estiverem 
no local dispersando tanto po-
pulares quanto comerciantes 
que atuavam na região após o 
horário permitido, principal-
mente nas proximidades da 
Praia dos Crush. Na ocasião, 
ambulantes reclamaram da 
falta de aviso do Estado e da 
situação econômica provocada 
pelo limite de horário imposto.

“Não pode trabalhar por-
que algumas pessoas andam 
aqui sem máscara. A gente não 
tem culpa que o outro tá sem 
máscara, a gente só tá aqui 
pra levar o sustento pra nossa 
família, nossa família precisa, 
nossos filhos”, pontuou Adriana 
Ferreira, 28, que há pelo menos 
19 anos atua como ambulante.

“Nós temos que aceitar, 
porque se a gente não aceitar 
nosso filhos vão passar fome, 
você acha certo passar a se-
mana todinha e poder levar R$ 
50 (para casa)? Eu acho ruim, 
mas eu tenho que dar graças a 
Deus que tô fazendo ao menos 
isso”, pontuou ainda a Adriana, 
em relação ao limite de horá-
rio imposto.

O sentimento para o comer-
ciante Jonathan Sousa, 28, é 
parecido. No local há oito anos, 
o trabalhador reclama que ele 
e colegas não receberam avi-
so de que seriam obrigados a 
reduzirem o tempo de traba-
lho. “Se a gente não trabalha a 
gente não ganha, isso é fato, a 
gente precisa de assistência”, 
pontuou o ambulante.

Já no ponto da avenida pró-
ximo a feirinha, o movimen-
to também era parecido ao 
presenciado em dias comuns. 
Entre aqueles que realizavam 
exercícios após o horário per-
mitido, existia quem não sou-
besse da nova determinação.

“Eu moro aqui perto, venho 
sempre. Eu achava que ia co-
meçar só a partir de amanhã 
e não hoje”, confessou Riany 
Coelho, 40, empresária que 
utilizava o espaço para ca-
minhar por volta das 19h. O 

POVO procurou o Governo 
para esclarecer quanto a po-
liticas de assistência presta-
das a comerciantes, mas até o 

| DECrEto | Equipes da Polícia Militar (PM) e da cavalaria estiverem no local dispersando movimentação 

na região após as 17horas, horário determinado em Decreto Estadual

Beira Mar registra movimentação 
após horário permitido 

AnA rute rAmires

ruteramires@opovo.com.br

BÁrBara Moira

AveniDA Beira Mar registra movimentação 
após 17 horas

casos de Covid-19 foram 
confirmados no Ceará 

405.710

casos de infecção pelo novo 
coronavírus foram registrados 
no Brasil.

10.030.626 

UTI: 14 
hospitais estão 
com 100% de 
ocupação 

Ceará.

Quatorze unidades de saúde 
do Ceará estão com 100% dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) ocupados por 
pacientes com Covid-19. A taxa 
de ocupação em leitos de UTI 
adulto encontra-se em 91.13%. 
Balanço, que considera tanto 
unidades privadas quanto pú-
blicas, foi divulgado na plata-
forma IntegraSUS, da Secreta-
ria de Saúde do Estado (Sesa), 
com base em dados colhidos até 
às 19h03min de ontem, 18.

As instituições que regis-
tram o limite máximo de ocu-
pação são:

Casa de Saúde e Materni-
dade São Raimundo,Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF),Hos-
pital Antônio Prudente,Hospi-
tal Municipal Dr. João Elísio de 
Holanda, Hospital Otoclínica, 
Hospital São Carlos, Hospital 
Uniclinic, Hospital Municipal Dr. 
Argeu Braga Herbster, Hospital 
Regional do Cariri, Hospital Re-
gional Norte, Hospital São José 
de Doenças Infecciosas, Institu-
to Madre Tereza de Apoio a Vida 
(Imtavi),Santa Casa de Miseri-
córdia de Fortaleza, Santa Casa 
de Misericórdia de Sobral

Em relação à média geral 
de ocupação dos leitos de UTI 
do Estado, balanço aponta que 
número está em 86.87%, por-
centagem que vem se manten-
do acima de 80% desde 28 de 
janeiro. Já quanto aos leitos de 
enfermaria, 68.37% estão sen-
do utilizados atualmente, com 
maior ocupação registrada na-
queles direcionados para aten-
dimento de adultos (71.57%).

Na rede pública, 89.74% dos 
leitos UTI estão ocupados, en-
quanto a porcentagem muda 
para 88.61% no âmbito particu-
lar, e para 75.81% entre entida-
des hospitalares sem fins lucra-
tivos. (Mateus Brisa)

Saiba o que pode e o que não pode no Ceará

o que poDe: 
-transporte de pessoas 
intermunicipal: a operação do 
serviço de transporte 
intermunicipal de 
passageiros no estado do 
Ceará segue regular e 
complementar, desde que 
cumpridas todas as medidas 
sanitárias específicas para o 
setor, como medição de 
temperatura. 
 
-Atividades ao ar livre: a 
circulação de pessoas, para 
a prática esportiva 
individual, em 
espaços públicos e privados 
acessíveis ao público pode 
acontecer, desde que 
observadas 
pelos frequentadores todas 
as medidas de proteção 
previstas como uso 
obrigatório de máscara e 
distanciamento mínimo.  
 
-Academias: o 
funcionamento de 
academias, clubes e 
estabelecimentos similares 
estão limitados às 20h em 
dias de semana e às 15h 
aos sábados e domingos 
 
-vLt : operação do serviço 
metroviário de Sobral, Cariri 
e Fortaleza (vlt) continuam, 
em conformidade com as 
medidas sanitárias 
estabelecidas para a segura 
prestação do serviço 
 
-comércio: o comércio e 
outras atividades podem 
funcionar de segunda à 
sexta-feira até as 20h, 
podendo abrir depois das 
6h do outro dia. Já no 
sábado e domingo, 
restaurantes funcionam até 
as 15h, e o comércio, 
inclusive os shoppings, até 
as 17h 
 
-restaurantes de hotéis, 
pousadas e congêneres: 
ainda poderão funcionar, de 
segunda a sexta-feira, das 

20h às 22h, bem como aos 
sábados e domingos, das 
15h às 22h, desde que 
exclusivamente para o 
atendimento de hóspedes, 
identificados física e 
individualmente, cabendo 
aos hotéis a 
responsabilidade pelo 
controle. 
 
-circulação de pessoas: 
espaços públicos terão 
circulação restrita todos os 
dias a partir das 17h; 
 
não poDe 
- eventos ou atividades com 
risco de disseminação da 
Covid–19 
 
- Uso de espaços comuns e 
equipamentos de lazer, em 
condomínios de praia, de 
uso misto (moradia e lazer) 
e/ou preponderantemente 
de temporada ou veraneio, 
inclusive aqueles 
condomínios certificados e/
ou qualificados como 
“resorts” 
 
- atividades de parques 
aquáticos, inclusive 
daqueles existentes em 
barracas de praia 
 
- Festas, de qualquer tipo, 
em quaisquer restaurantes, 
barracas de praia, hotéis e 
outros estabelecimentos em 
ambientes fechados e 
abertos, 
 
-aulas presenciais em 
escolas e universidades 
públicas e privadas a partir 
de sexta-feira, 19 
 
-trabalho presencial para 
servidores públicos, com 
exceção das atividades 
essenciais. a recomendação 
do trabalho remoto foi feito 
a funcionários do setor 
privado 
 
-Circulação de pessoas 
entre municípios, como 

Fortaleza, sem motivo de 
necessidade. as barreiras 
sanitárias na Capital e no 
interior continuam.
 
os motivos pArA entrADA 
são: 
 
a) por motivos de saúde, 
próprios e de terceiros, para 
obter ou facilitar assistência 
em hospitais, clínicas, postos 
de saúde e outros 
estabelecimentos do mesmo 
gênero;  
 
b) entre os domicílios e os 
locais de trabalho de agentes 
públicos;
c) entre os domicílios e os 
locais de trabalho;  
 
d) para assistência ou 
cuidados de pessoas com 
deficiência, crianças, 
progenitores, idosos, 
dependentes ou pessoas 
vulneráveis; 
 
e) para participação em atos 
administrativos ou judiciais, 
quando convocados pelas 
autoridades competentes;  
 
f) aqueles necessários ao 
exercício das atividades de 
imprensa;  
 
g) transporte de carga;  
 
h) de pessoas domiciliadas 
em mais de um município do 
estado, desde que 
devidamente comprovados 
ambos os domicílios; 
 
i) de comprovação 
documental de reserva 
previamente realizada ou de 
pagamento efetuado, até a 
data de publicação deste 
decreto, para estadia em 
estabelecimentos formais de 
hospedagem;  
 
j) por motivos de força maior 
ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente 
justificados.

fechamento desta matéria não 
teve retorno. 

Na Praça das Flores, na Al-
deota, eram poucos os que reali-
zavam atividades físicas no local. 
Algumas laterais do equipamen-
tos estavam completamente 
vazias por volta das 20 horas. 
(Colaborou Gabriela Feitosa/ 

Especial para O POVO)
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BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO
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ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Mensagem do presidente da Academia Cearense de Medicina, dr 
Pedro Leão, ao dr Carlos Roberto Martins Rodrigues. 

Esta Casa reconhece a grandeza do gesto de V. Exa., 
declinando da vasta clientela, para assumir a Secretaria 
Estadual da Saúde. 

E como tal, ser o homem escolhido para comandar tão difícil 
tarefa. 

O altruísmo que o senhor herdou de seu digníssimo pai, 
Marcelo, pôde então se revelar por inteiro, mirando-se nesse 
grande exemplo. 

Parabenizamos pelo estoicismo em tomar as providências 
necessárias em prol da população cearense. 

Comunicamos, outrossim, que estamos envidando todos os 
esforços para, na nossa Bienal de maio, estarmos na condição 
de discutir, cientificamente, a pandemia

PAULO Aragão e Leila Arraes 

LIBERAIS 

Mesa das Vandinhas Luciene Beviláqua e Juraci Soares, no fim 
de semana do Ideal.

Guaridando um médico, Aderson Aquino, e um engenheiro, 
Carlito Pamplona, com Sílvia. 

BLOG MIO

Hoje, com dr Daniel. 

Um dos esteios da Clínica da Justa Visão. 

TETO NOVO 

Desde fundação, sediada no Crea.

Academia de Engenharia desceu para a Praia de Iracema, 

| EDUCAÇÃO | Vice-presidente do Sindicato das escolas 

particulares alega retrocesso e diz que vai reorganizar 

cronograma de aulas para ampliar encontros remotos

Pais lamentam suspensão 
de aulas e cobram vacinas 
contra a Covid-19 

JÚLIO CAESAR

ALUNOS aguardam responsáveis na 
saída de colégio particular

Pais de alunos foram sur-
preendidos com a decisão esta-
dual de suspender as aulas pre-
senciais por dez dias no Ceará. 
Na saída dos estudantes de uma 
escola particular de Fortaleza, 
nesta quinta-feira, 18, os res-
ponsáveis lamentaram a medi-
da, válida até 28 de fevereiro em 
todo o estado, e reafi rmaram a 
necessidade de vacinar a popu-
lação contra a Covid-19.

“É um negócio sério. Uma 
vez que já tem todo o cuidado e 
aparato, não havia necessida-
de. Como professor, sou a favor 
da aula presencial. O pessoal 
sempre reclama da aula virtual. 
É diferente você estar na sala 
de aula e o aluno perguntar. O 
grande problema desse drama-
lhão que está na cara de todo 
mundo é a política”, opina Au-
gusto Pessoa, 75.

O educador lembra das aglo-
merações registradas durante 
as eleições municipais de 2020. 
Enquanto esperava o fi lho que 
estuda o 9º ano, Augusto pon-
tuou a necessidade de reforçar 
os cuidados. “A gente já está 
falando da terceira onda. Virá 
a quarta. A única saída é todo 
mundo se cuidar.”

O economista Narlon Sales, 
60, afi rma que a aula presen-
cial é importante para todos os 
alunos. Porém, sob o contexto 
pandêmico, reconhece que a 
situação é delicada. Tendo em 
vista, principalmente, os garga-
los criados por conta das classes 
remotas. “É difícil de resolver. 
Nós não temos hospitais para 
atender a alta demanda. A va-
cinação não foi efetivada. No 
Brasil, está pior ainda. Israel já 
vacinou quase metade da popu-
lação. Aqui, nós estamos num 
marca passo violento”, reclama.

Outro ponto destacado pelo 
microempresário trata da po-
litização da pandemia da Co-
vid-19. Para ele, estão tratando 
a tragédia sanitária como um 
cabide de votos. Assim como o 
professor, Narlon critica o com-
portamento dos políticos duran-
te as últimas eleições e o da po-
pulação nas festas de fi m de ano.

Enquanto esperava os dois 
fi lhos saírem da escola, Carlos 
Henrique, 50, operador de re-
ceptivo de turismo, defendeu 

que outros setores deveriam 
fechar antes. Para ele, é preciso 
ter atenção às aglomerações na 
periferia. “É complicado! Fica o 
fi lho de 10 anos em casa. O pai e a 
mãe têm de trabalhar. Como ele 
vai estudar de frente pro com-
putador? Não assiste. No ano 
passado, entendo que estáva-
mos no auge da pandemia, mas 
eles foram muito prejudicados.”

Questionado se a circulação 
da nova variante justifi ca o fe-
chamento das escolas, Carlos 
diz que tem medo, mas é pre-
ciso vacinar a população. Para 
ele, não depende apenas do 
Governo Estadual. “É preciso 
pressionar o Governo Federal 
para disponibilizar as vacinas. 
Com variante nova ou não, a 
pandemia está aí. Só vai parar 
quando tivermos vacinação”.

Diretor do Colégio Master 
Sul, na Cidade dos Funcionários, 
Francisco Linhares lamenta a 
suspensão das aulas presen-
ciais. Para ele, haverá uma ex-
pansão dos problemas causados 
no ano passado, quando as insti-
tuições permaneceram fechadas 

ÍTALO COSME
italocosme@opovo.com.br

Vice-presidente do Sinepe 
afi rma que faltou diálogo com 
segmento educacional

Escolas particulares. 

Vice-presidente do Sindicato 
de Educação da Livre Iniciativa 
do Ceará (Sinepe-CE), Andréa 
Nogueira, se diz insatisfeita e 
surpresa com o decreto gover-
namental, além de apontar fal-
ta de diálogo com o segmento 
educacional. A representan-
te sindical lembra de quando 
o Governo buscou às escolas 
particulares para que também 
mantivessem o trabalho nor-
mal durante os dias que seriam 
de Carnaval. “Como pode um 
dia as escolas serem seguras, e 
no outro não?”, questiona.

“As escolas particulares 
cumprem com bastante res-
ponsabilidade e rigor os proto-
colos sanitários e do específi co 
para a educação. Nós enten-
demos que não há base cien-
tífi ca para tal medida. A taxa 
de contaminação nas escolas é 
muito baixa. Em janeiro, o pró-
prio secretário da Saúde, o dr. 
Cabeto, afi rmou que o contágio 
foi cerca de 1%”, lembra ao citar 

parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS).

“A escola exerce um papel 
fundamental no combate à 
pandemia. A escola diariamen-
te reforça essa nova forma de 
sobreviver, ensina e disciplina 
os novos hábitos. Crianças e 
adolescentes necessitam estar 
dentro da sala de aula. Hoje nós 
recebemos os alunos tristes sa-
bendo que não terão aulas pre-
senciais, mesmo com rodízios, 
e pais preocupados porque não 
têm como deixar os fi lhos.

“Outros países do mundo 
têm tratado a educação com 
prioridade. Nós já começamos 
tarde. Agora, será outro pre-
juízo às crianças, jovens e ado-
lescentes”, acredita. Andréa 
indica ainda que haverá uma 
reestruturação no trabalho das 
escolas. A vice-presidente do 
Sinepe diz que haverá reorga-
nização no cronograma de ati-
vidades e que as aulas remotas 
serão ampliadas. 

de março a setembro .
“Identifi camos uma difi cul-

dade cognitiva muito grande 
por parte das crianças. Nós 
temos tido esse problema re-
lacionado ao desenvolvimento 
e ao desempenho acadêmico. 
A gente percebe que, quando 
as crianças retornaram para 
o presencial, além da questão 
emocional, elas tiveram um 
desempenho acadêmico muito 
diferente daquelas que perma-
neceram em casa.

Para Linhares, a reabertura 
das unidades de ensino não se 
trata apenas de uma questão 
comercial. “Quem sofre prin-
cipalmente são as famílias. Por 
isso, queremos pedir o apoio 
dos responsáveis.”

O decreto estadual permite 
encontros presenciais quan-
do não for possível fazê-lo 
remotamente. As aulas para 
crianças de até três anos e 
atividades práticas do ensino 
superior estão liberadas. Nas 
redes, pais pediram para am-
pliar a permissão para toda a 
educação infantil.

RONDA DOS NATAIS 

Sexta, 19 de fevereiro: Cláudio 
Rocha, um dos genros dos 
inesquecíveis Edson Queiroz e 
Yolanda .... Leonardo Dall'Olio, 
casou-se com uma Jereissati .... 
Roberta Araújo, de Lêda e Roberto 
Farias, um dos proventos do Gala 
dos Solteiros .... Adolfo Oliveira, 
residente na Senador Machado, 
segundo o Livro da Nata. 

BON MOT 

TEM QUE SER 
IMENSO PRA 
SABER SER 
SOZINHO. (Autor 
desconhecido)
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O 
Ceará vive, desde ontem, 
a dura realidade de um 
toque de recolher que vai 
das 22h às 5 horas, em 
todo o Estado, com, fe-
chamento completo dos 

espaços públicos a partir das 17 horas, 
suspensão das aulas presenciais no 
ensino público e privado, a partir des-
ta sexta-feira, trabalho remoto para o 
serviço público municipal e estadual, 
horário reduzido de atividades não es-
senciais e manutenção das barreiras 
sanitárias nos municípios cearenses, 
com controle do transporte intermuni-
cipal. Essas são algumas das medidas 
restritivas baixadas pelo Decreto nº 
33.936 assinado pelo governador Ca-
milo Santana (PT), após a reunião do 

Comitê Estadual de Enfrentamento ao 
Coronavírus, formado por represen-
tantes de 25 entidades locais.

Tudo se deve à nova escalada da 
pandemia, no Ceará, refl etindo o que 
se passa, em grau maior ou menor, no 
Brasil inteiro, que replica por sua vez 
o quadro mundial. Só que o País é o 
segundo mais devastado do planeta, já 
acumulando mais de 240 mil mortos, 
por absoluta incompetência do gover-
no central, com consequências desas-
trosas que se avolumam sem cessar – 
segundo especialistas críticos.

Para os meios científi cos, como bem 
afi rmou o cientista Miguel Nicolélis, 
em artigo, ontem, neste jornal, será 
inevitável a decretação de um lock-
down nacional e a instituição de uma 

Comissão Nacional de Combate ao 
Coronavírus, que atue de forma inde-
pendente do Ministério da Saúde, para 
gerenciar todos os aspectos sanitários 
da crise da pandemia em nível nacio-
nal, antes que o Brasil vire uma gran-
de Manaus (e não estaria longe).

O Ceará não poderia vacilar dian-
te do novo agravamento da situação 
e a necessidade de proteger a vida de 
seu povo. Em apenas um mês quase 
triplicou o internamento de pacientes 
em UTIs e dobrou (1.026) a ocupação 
dos leitos de enfermarias. Sem isso, 
não daria tempo de evitar a perda 
de controle da situação – e aí seria o 
caos completo. Possibilidade aumen-
tada pela própria irresponsabilida-
de de segmentos da população que 

insistem em se aglomerar e quebrar 
as regras de segurança sanitária.

O refl exo do decreto na atividade 
econômica é impactante, com mais pos-
sibilidade de desemprego e quebra de 
empresas. É preciso um poderoso movi-
mento de pressão para que o Congresso 
aprove um novo auxílio emergencial que 
não seja apenas um simulacro (como 
parecem insistir o presidente Bolsonaro 
e seu ministro da Economia, Paulo Gue-
des). Além de uma ajuda efetiva (e não 
a “enrolação” anterior) aos pequenos e 
médios empreendedores. O último re-
curso, se o Congresso se omitir, é apelar 
para o Supremo Tribunal Federal (STF), 
garante da Constituição. Esta tem como 
fundamento os direitos humanos - e é 
disso que se trata. 

Coronavírus: toque de recolher no Ceará

acerca do crime de injúria, considera-o 
instantâneo, mas que “pode adquirir a 
feição permanente se divulgado pela in-
ternet, enquanto não retirado do conhe-
cimento público”(2020, p.221).

Diante da textura aberta dos disposi-
tivos que envolvem o caso, há margem de 
discricionariedade para interpretações 
diversas, o que embora espante alguns, 
é inerente à natureza do Direito, confor-
me já apontavam positivistas como Hans 
Kelsen e H.L.A Hart.

No entanto, pode-se dizer que a deci-
são do ministro Alexandre, embora polê-
mica, é juridicamente possível, coerente 
e encontra precedente na própria Corte e 
doutrina, além de pretender resguardar, 
por mais paradoxal que pareça, a pró-
pria liberdade de expressão. 

felintomartins@hotmail.com

A prisão do Deputado Daniel Silveira,  
por ordem de Alexandre de Moraes, põe 
lenha na fogueira do debate acerca dos 
limites da jurisdição. Para além do teor 
abusivo e da ironia em debater garantias

processuais para quem discursa con-
tra elas, o primeiro pro-
blema da decisão diz 
respeito aos limites da 
liberdade de expressão, 
previsto no art. 5º, IV, 
e no caso do Deputado, 
art. 53 da Constituição. 
Até que ponto vai a imu-
nidade parlamentar?

Ao contrário do que 
possa parecer, nem mesmo a Suprema 
Corte dos EUA considera ilimitada a li-
berdade de expressão. Em Champlinsky 

v New Hampshire, o baluarte do libe-
ralismo considerou fora do âmbito de 
proteção constitucional xingamentos 
dirigidos a autoridades policiais. Nosso 
STF também já restringiu a liberdade 
diversas vezes, a exemplo dos casos El-
lwanger, da criminalização da homofo-
bia e da ADI 5.122.

Outro ponto diz respeito à possibilida-
de de prisão do deputado, já que a Cons-
tituição somente a permite em casos de 
fl agrante de crimes inafi ançáveis. Embo-
ra não menos sujeita à crítica por isso, a 
estranha possibilidade de se “decretar” 
prisão em fl agrante encontra preceden-
te na AC 4039, caso Delcídio do Amaral. A 
situação de fl agrância se justifi ca, segun-
do o ministro, pelo caráter permanente 
do crime. Na doutrina, Guilherme Nucci, 

Prisão de deputado encontra base jurídica

Vice-presidente da 

Comissão de Estudos 

Constitucionais da OAB-CE

Felinto Martins Filho

rodrigo@marinhoeassociados.com.br

Em março de 2020, participei de reunião 
com o então ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, sobre a lei do coronavírus na 
Câmara dos Deputados. Foi falado pelo mi-
nistro que precisaríamos parar a economia 
por um período para que fosse melhorado o 

sistema de saúde. 
A população aceitou 

esse desafi o e durante al-
guns meses diversos seto-
res da economia pararam 
com o objetivo das pessoas 
não irem ao hospital ao 
mesmo tempo e assim ser 
possível atender àquelas 
que precisariam ser trata-

das por conta da contaminação do Covid-19. 
Em Fortaleza, foi construído o hospital de 

campanha no estádio Presidente Vargas (PV), 

sendo montada a estrutura por cima do gra-
mado, cimentado com essa fi nalidade. Além 
disso, foi montada a estrutura de um hospi-
tal de campanha ao lado do Albert Sabin.

Respiradores foram comprados para 
que fosse possível combater o vírus com a 
maior efetividade possível e, assim, vidas 
fossem salvas. Porém, existiram absurdos 
nesse caminho que precisam ser destaca-
dos para demonstrar  a péssima gestão da 
pandemia no Ceará.

Com relação ao hospital do PV, ocorreu a 
operação Cartão Vermelho da Polícia Fede-
ral, que tinha por objetivo “apurar suposto 
desvio de recursos públicos destinados ao 
combate do novo coronavírus em Fortaleza.” 

Já o hospital de campanha do Albert 
Sabin nunca entrou em operação, tendo 
sido montado durante o pior momento da 

pandemia e depois desmontado para ser, 
segundo a prefeitura de Fortaleza, remon-
tado em outro lugar. Algo que até o presen-
te momento não ocorreu. 

A operação Dispnéia, da Polícia Federal, é 
referente aos respiradores e teve por obje-
tivo investigar superfaturamento dos valo-
res pagos, que atingiram o montante de R$ 
34,7 milhões e que nunca foram entregues. O 
prejuízo foi de R$ 17 milhões de reais, além de 
42% dos leitos fechados, segundo divulgado 
pela imprensa local em setembro.

Por fi m, perguntas precisam ser respon-
didas: a) por que o hospital de campanha do 
PV foi fechado?  b) onde foi instalado o hospi-
tal de campanha que estava no Albert Sabin? 
c) onde estão os respiradores comprados 
que nunca foram entregues? d) e o calote dos 
R$ 17 milhões de reais? 

A péssima gestão da pandemia no Ceará

Advogado

Rodrigo Marinho

bruno.castro.jornalismo@gmail.com

Quando cunhou o termo negritude, 
o poeta francês Aimé Césaire não tinha 
como imaginar a distopia do mundo de 
hoje. Ele pertencia a um movimento esté-
tico em defesa das raízes africanas. E cá 
estamos, décadas depois da publicação do 

“Discurso sobre o colo-
nialismo”, vivendo a delí-
cia e a dor de a negritude 
brasileira estar em nú-
mero recorde no maior 
reality show do país.

Delícia e dor porque a 
empolgação inicial com 
o anúncio de um casting 
equânime na dualidade 

negro-branco virou um fenômeno a ob-
servar. A cada dia, o Brazil descobre que 
o Brasil do Big Brother tem não só uma 
negritude. Que a negritude é um universo 
formado por diversas negritudes. Que cada 

negro é uma negritude em particular. E 
nenhuma é igual a outra.

Assim como a branquitude vota diferen-
te, sonha diferente e sente diferente, nós, 
negritude(s), também. E não há problema 
nisso. A riqueza está na pluralidade huma-
na. Porque nós, a despeito de um presidente 
que nos pesa em arrobas, tal qual medem os 
bois, somos humanos. Temos contradições 
e coerências. Ambições e arrogâncias.

Talvez enxergar na negritude essa mul-
tiplicidade seja um choque pra muita gen-
te branca que insiste em nos perceber tão 
somente como esquerdopatas em busca de 
privilégios. Como se pensássemos todos da 
mesma forma. Não somos isso. Há negros 
em todas as matizes políticas.

Até no bolsonarismo, veja só. A gente 
discorda, erra, acerta, recua e avança. Mas 
nem todo negro é militante - muito embo-
ra nossa presença seja um ato político, de 

resistência, mesmo que involuntário. Ade-
mais, nem toda fi gura pública tem proprie-
dade para ocupar o lugar de fala que rein-
vindica. O BBB 21 nos prova isso.

Por óbvio que muito ali é performan-
ce. O risco de emplacar uma narrativa. 
Nem sempre dá certo. Às vezes, paga-se 
um preço maior que R$ 1,5 milhão. Já es-
tamos vendo isso com algumas negritu-
des. E o BBB está longe do fi m. Mas o fato 
é que se até a edição passada o programa 
nos devia em equidade no elenco, a dívi-
da hoje é qualitativa.

Pode ser que a gente leve tempo para 
reverter um possível prejuízo causado 
pelo comportamento de alguns partici-
pantes negros desta edição. Mas garanto 
a você, leitor: enquanto isso, no mundo 
real, muita gente boa, pensante e honesta 
pratica o antirracismo na luta para esse 
Brazil conhecer o Brasil. 

A dor e a delícia de um Black Brother Brasil

Jornalista, criador do Ceará 

Criolo e pesquisador do 

Mestrado em

Antropologia Unilab/UFC

Bruno de Castro
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as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCem à graFia da 

époCa em que Foram publiCadas.

Trago notícias do sertão. As obras 
de saneamento da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), órgão do Governo 
Federal ligado ao Ministério da Saú-
de, começaram no nosso Estado. São 
instalações de 1.000 poços profun-

dos, 100 sistemas de 
abastecimento de 
água, além de per-
furação de poços e 
sistemas. Os recur-
sos foram conquis-
tados com emendas 
que destinei para a 
Funasa do Ceará.

Na semana pas-
sada, demos ordem de serviço  em 
Mombaça, Pedra Branca, Indepen-
dência, Crateús e Tauá, enquanto as 
obras de Quixadá e Quixeramobim já 
avançavam. Segunda, vamos assinar 
as ordens de serviço de Baixio, Umari, 
Ipaumirim, Aurora, Ibaretama e Bar-
roquinha. Tudo em cerimônia virtual.

É indescritível ver o relato das fa-
mílias que já são beneficiadas com as 
obras. São comunidades que sofrem 
por não ter acesso à água nem pra 
abastecimento humano, nem para a 
produção. Por isso, esse tipo de in-
vestimento é essencial. Como me 
disseram em Pedra Branca: é o fim 
da lata d’água na cabeça, de água no 
lombo do jumento.

Segundo nos explicou o presidente 
Nacional da Funasa, o órgão trabalha 

nesse programa de Saneamento Bra-
sil Rural em três eixos: Gestão dos 
Serviços, Educação e Participação 
Social, e Tecnologia. Claro que cada 
unidade da federação adapta os obje-
tivos às suas demandas e o nosso sem 
dúvida é, primeiramente, garantir o 
acesso para a população.

Quando estava finalizando este ar-
tigo, visitei a  comunidade de Cipó dos 
Anjos, em Quixadá, para acompanhar 
o andamento das obras. Os reserva-
tórios de água já estão instalados, a 
adutora avança para comunidades, 
os poços são perfurados. Conversei 
com pessoas que passaram a vida 
toda convivendo com o problema e, 
hoje, já terão o sistema pronto.

Aproveitei pra visitar, também, o 
assentamento Boa Esperança, onde a 
população sofre com a falta de infraes-
trutura básica. A prefeitura deu anda-
mento no cadastramento para a regu-
larização do local. Os recursos para o 
calçamento já estão empenhados.

E agora que conseguimos a amplia-
ção da Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e da Par-
naíba (Codevasf) no Ceará, também 
é possível direcionar recursos para 
atender mais comunidades. Assim, o 
tripé saúde, com água de qualidade e 
esgoto, infraestrutura, com calçamen-
to e asfaltamento e cidadania resulta-
do dessas ações mudam para sempre 
as condições de vida do nosso povo! n

“A água chegou”, eis a boa notícia  

dep.domingosneto@camara.leg.br

deputado federal 

(psd)

Domingos Neto

O prefácio é de uma história de 
terror. Os capítulos seguintes, de 
puro suspense, com pitadas de ficção 
científica e requintes de crueldade. 
Em pleno colapso da saúde pública 
e numa crise econômica sem prece-

dentes, o cearense 
é surpreendido com 
o Governo Estadual 
contratando o bió-
grafo Lira Neto para 
escrever um livro 
sobre o coronaví-
rus no Ceará, pela 
bagatela de R$ 547 
mil e sem licitação! 

Depois da repercussão nacional des-
se escândalo, o “contratado” resolve 
desistir e, em seguida, o governador 
cancela o gasto insano. 

Nesse mesmo dia, cedinho, eu já 
havia entrado com representação no 
TCE pedindo a anulação e o ressar-
cimento do adiantamento de R$ 200 
mil que ainda não foram devolvidos 
aos cofres do erário, até o momen-
to. Eu quero saber se, pelo menos na 
“orelha” dessa obra pandêmica, se-
ria citada a suspeitíssima compra de 
respiradores feita pelo Consórcio do 
Nordeste, com aval do Ceará, de uma 
empresa que comercializa produtos 
à base de maconha, os quais nunca 
foram entregues; a criminosa cons-
trução de R$ 96 milhões do Hospital 
de Campanha no PV, para funcionar 

por apenas 5 meses e sendo desmon-
tado em meio à segunda onda da 
doença. Será que explicariam como 
o Estado do Ceará, contemplado com 
mais de R$ 4,5 bilhões pelo Governo 
Federal para enfrentar a pandemia, 
consegue ter um desempenho tão 
ruim? Com uma população de quase 
9 milhões de pessoas, se comparar-
mos o Ceará como um país, estaria 
entre os 16 piores do mundo em nú-
mero de mortes por milhão de habi-
tantes. Dinheiro nunca faltou, mas 
faltou boa vontade para ofertar um 
protocolo de medicamentos preven-
tivo e/ou de tratamento precoce para 
poupar a vida de milhares. 

A bibliografia do livro seria uma 
oportunidade para o Governo indi-
car onde encontrar no Diário Oficial 
o gasto exorbitante com propagan-
da, que ultrapassa R$ 600 milhões. 
Dinheiro para construir mais de 10 
hospitais para cuidar da saúde dos 
cearenses e usado para maquiar a 
realidade em vez de trabalhar para 
mudar essa dura e triste situação. 
São bons em marketing e sofríveis em 
gestão. Foi bom o governador ter re-
cuado e cancelado a produção desse 
livro. Para mostrar o case do Ceará 
com a pandemia, não precisa gastar 
meio milhão de reais do seu dinheiro. 
Basta ter olhos para ver a realidade 
além do coração para sentir a perda e 
o sofrimento de inocentes. n

Um livro pandêmico

sen.eduardogirao@senado.leg.br

senador pelo Ceará 

Eduardo Girão

empregos: esperança em tempos de crise

A pandemia da Covid-19 inscreveu, na história, o ano 
de 2020 como um dos mais desafiantes já enfrentados 
pela civilização moderna. Com mais de 2 milhões de vi-
das humanas perdidas em todo o mundo, a crise causada 
pela doença atingiu também em cheio as economias de 
todo o planeta. No Brasil, não foi diferente. 

Com mais de 242 mil mortos, o país 
luta também para conter a perda de 
empregos e manter a economia em fun-
cionamento. Os números dão uma di-
mensão do problema. Passados aproxi-
madamente dez meses desde o registro 
dos primeiros casos, a pandemia deixou 
por aqui um exército de desempregados 
e empresas com enormes dificuldades 
para se manterem em atividade - em 
especial as micro e pequenas.

O ano de 2021 ainda está em seus pri-
meiros dias, mas os empreendedores 
brasileiros já se mostram preocupados 
com o futuro dos seus negócios e com a 

manutenção dos milhões de empregos gerados. O fim das 
principais medidas emergenciais implementadas pelo 
governo federal para o enfrentamento da crise, como o 
auxílio emergencial, os projetos de concessão de crédito 
e a MP 936/2020, que permitiu a suspensão de contratos 
de trabalho e a redução de salários e jornadas durante o 
estado de calamidade pública no país, trouxe bastante in-
segurança ao cenário econômico. Não à toa, uma pesquisa 
realizada pelo Sebrae em novembro apontou que 47% dos 
donos de pequenas empresas declararam ainda ter mui-
tas dificuldades para manter o negócio em operação. 

Apesar das dificuldades de caixa da União é importan-
te que o País busque alternativas de incentivo à econo-
mia que possam ser implementadas com urgência e que 
ajudem a reduzir os impactos da pandemia que continua 
presente. Entre as ações emergenciais estaria a renova-
ção da MP 936. O Congresso e o Ministério da Economia 
estão cientes e sensíveis a essa realidade e o Sebrae tem 
trabalhado em conjunto nessa articulação.

Entendemos que é estratégico para o País buscar so-
luções que permitam aos empresários estender os novos 

formatos de contrato de trabalho criados excepcional-
mente para esse momento de pandemia.

Os pequenos negócios já deram provas suficientes, 
inclusive nesse momento de pandemia, de que são ca-
pazes de responder com velocidade e de forma signifi-
cativa aos maiores desafios. Assim foi que as micro e 
pequenas empresas já haviam recuperado, no último 
mês de outubro, quase todos os postos de trabalho per-
didos no momento mais duro da crise. Naquele mês, 
essas empresas geraram um saldo líquido de 271 mil 
postos de trabalho (68,6% do total de empregos gera-
dos no país). Enquanto isso, as médias e grandes ainda 
apresentavam, no mesmo período, um saldo negativo 
acumulado de pouco mais de 215 mil vagas (oito vezes 
maior que o resultado das MPE). 

Esses dados confirmam a importância das micro e pe-
quenas empresas para a economia brasileira e a enorme 
capacidade de resiliência e de recuperação dos peque-
nos negócios quando apoiados por políticas públicas ou-
sadas, inovadoras e que estejam à altura dos obstáculos 
que o país enfrenta. n

carlos.melles@sebrae.com.br

presidente do 

sebrae

carlos melles

Há 5 anos
2016.mUNDo

Papa admite o uso de contraceptivos

Segundo o pontífice, métodos contraceptivos 
representam um “mal menor” diante do problema, 
especialmente, diz, comparado a opção pelo aborto. “Não 
se pode confundir o mal que representa evitar a gravidez 
com o aborto. O Aborto não é um problema teológico. 
Matar uma pessoa para salvar outra é maldade humana 
e não um mal religioso”. Papa afirma não ser contra o uso 
de camisinha para controlar a epidemia.

2016.coTIDIANo

Uma “bomba” na calçada do fórum

A suposta bomba que assustou os profissionais de 
segurança do Fórum Clovis Beviláquia , era uma caixa 
de ferramentas. O objeto foi recolhido na noite e 
ontem pelo Grupo de Ações Taticas Especiais (Gate), 
do Batalhão de Choque. O objeto foi levado para um 
local seguro e o explosivista Wellington Vaz realizou a 
análise.xto história

Há 10 anos
2006. mUNDo

Tragédia mata 1800 nas Filipinas

Autoridades Filipinas  informaram que o deslizamento 
de terra que soterrou o vilarejo rural de Guinsaugon, 
na Província de Leyte, no leste do país, deixou cerca de 
1.800 mortos. Equipes de resgate prosseguiram com as 
buscas por sobreviventes no povoado, que fica a 670 km 
ao sul da capital Manila. 

2006. cIDADES

Rádios retirados dos coletivos

Os aparelhos de rádio dos ônibus urbanos de Fortaleza 
foram retirados nos últimos dias pelos próprios 
empresários do setor. A medida foi tomada para 
evitar que sejam pagos os direitos autorais pela 
veiculação de música dentro dos coletivos. Alguns 
usuários ouvidos pelo O Povo não aprovaram o fim da 
música durante o percurso.

Há 60 anos
1966. SAÚDE

Ministério confirma Vacina “Sabin”

A Secretaria de Saúde do Estado recebeu ontem,  
cabograma do ministro Raimundo de Brito, confirmando o 
envio o mais rápido possível, das 200 mil doses de “Sabin”, 
contra a paralisia infantil, cuja campanha de imunização 
foi paralisada , há alguns meses por falta daquela 
vacina. De posse desse comunicado, a SS apressou-se em 
cabografar ao chefe de escritório do Ceará no Rio pedindo 
empenho junto ao Ministério da Saúde para que as vacinas 
sejam arremetidas com urgência.

1966. mEmÓrIA

Luta pela casa de Rodolfo Teófilo
No quadro da campanha em favor da criação da 
Fundação da Casa de Rodolfo Teófilo, campanha liderada 
pelo escritor Lauro Ruiz de Andrade, foi endereçado um 
novo apelo ao Presidente Castelo Branco, solicitando seu 
empenho no sentido da desapropriação do prédio onde 
residiu o grande homem da ciência e de letras. 
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O 
Prêmio ACADi passa a se chamar, oficialmente, 
Prêmio Juan Vazquez. A mudança é uma home-
nagem ao CEO da Tweex e um dos fundadores da 
Associação Cearense dos Agentes Digitais (ACADi), 

Juan Vazquez, que faleceu no último dia 31 de janeiro, víti-
ma de Covid-19. Juan foi um dos precursores do mercado 
digital cearense, quando lançou o site e-Ceará, sucesso no 
início dos anos 2000. A Tweex foi, inclusive, uma das agên-
cias vencedoras da edição 2020 da premiação, na categoria 
Solução de E-Commerce, com trabalho desenvolvido para a 
Febracis. As inscrições para o Prêmio Juan Vazquez seguem 
abertas até o dia 5 de março e o resultado está previsto para 
o dia 22 do mesmo mês. “A premiação prestigia os princi-
pais cases do mercado digital e, agora, também, eterniza a 
importância de Juan Vazquez para o mercado publicitário 
cearense”, ressalta o presidente da ACADi e diretor da Leme 
Digital, Leonardo Leitão. A ficha de inscrição está disponí-
vel em acadi.digital/premio   
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É PUBLICADA 

ÀS SEXTAS

POR JOELMA LEAL
Jornalista e especialista em Marketing

EMPRESAS RETOMAM 
INVESTIMENTOS NA 
FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

Diante dos desafi os gerados pela 
pandemia de Covid-19, o cená-
rio econômico brasileiro se tornou 
“completamente instável”, confor-
me analisa o economista e consul-
tor empresarial Alcântara Macedo. 
Nesse contexto, uma das estratégias 
utilizadas pelas empresas para asse-
gurar a continuidade das operações 
tem sido cativar e manter ativa sua 
base fi xa de clientes.

Como a nova dinâmica de merca-
do, os clubes de vantagens para assi-
nantes e a oferta de descontos e apoio 
mútuo entre empresas parceiras re-
tornam como uma forte tendência de 
investimento. Uma evidência desse 
cenário é o crescimento de 600%, 
no ano passado, da startup cearense 
Urbis, que com aumento da demanda 
do setor, expandiu sua presença para 
todo o território nacional.

“O mercado de fi delização de 
clientes está aquecidíssimo. Nós es-
tamos tendo uma demanda muito 
ativa, as empresas estão buscando 
nossos serviços”, pondera Luíz San-
tos, CEO da Urbis. Ele afi rma ainda 
que com base nas solicitações dos 
clientes, tem observado uma ten-
dência de colaboração entre empre-
sas que querem ter seu próprio clube 
de fi delidade. “As empresas que nos 
procuram buscam oferecer benefí-
cios para seus clientes se associando 
com outras marcas que ele (cliente) 
também valoriza e todo mundo sai 
ganhando nessa dinâmica”, explica.

A solução proposta pela Urbis 
concentra-se na oferta de consul-
toria de mercado e na disponibi-
lização da tecnologia necessária 
para estruturação personalizada 
de clubes de vantagens.

A facilidade de incluir parcerias 
locais dentro do próprio clube de 
vantagens, para além dos parcei-
ros nacionais já associados a Urbis 
é visto como um “grande diferencial 
competitivo, que rende bons resul-
tados” por Filipe Dummar, diretor 
de estratégia digital do Grupo de Co-
municação O POVO. A parceria do O 

POVO com a Urbis teve início ainda 
em 2017, por meio da aceleradora de 
startups Casa Azul e “sem dúvida, 
tem sido extremamente benéfi ca”. 
“Hoje temos um nível de engajamen-
to muito interessante dos nossos as-
sinantes que utilizam os benefícios 
do Clube O POVO+ e isso nos ajuda a 
entender o que eles gostam.” (Alan 

Magno/ Especial para O POVO)

| ESTRATÉGIA |  Criação de 
clubes de vantagens para clientes 
ganha força diante da instabilidade 
do mercado
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LUÍZ SANTOS, CEO da startup Urbis

PLANOS DE 
NEGÓCIO DA 
URBIS

Para aqueles que 
necessitam apenas da 
infraestrutura tecnológica 
para implementação de um 
clube de vantagens, o 
indicado é o plano “start” 
que possui valores entre R$ 
273 e R$ 1.323.

 Os que desejam, além do 
aparato tecnológico, expandir 
sua base de parceiros, por 
meio da cartela da Urbis, a 
sugestão é o plano pro, que 
varia entre R$ 387 e R$ 1887 
por mês.

Mais informações: 
www.urbis.cc

SERVIÇO

A Abracadabra Design assina a nova identidade visual da 
Maranguape Laticínios. “Trabalhar com marcas tradicionais 
requer um grande cuidado. Em um processo que durou um 
pouco mais de um ano, com direito à pandemia e isolamento 
social, conduzimos um processo de renovação da identidade 
visual e das embalagens da Leites Maranguape, que passa 
a se chamar Maranguape Laticínios. O grande desafio foi 
encontrar um caminho para o novo, sem esquecer antigos e 
já consagrados signos da identidade da marca, que completa 
57 anos. A vaca no seu logotipo (que está desde a fundação), 
elementos geométricos, como elipses, círculos e faixas 
verticais e horizontais, foram mantidos gerando uma sensação 
de familiaridade para o seu já fiel público”, detalha o diretor da 
Abracadabra, Allyson dos Reis.

SÃO GERALDO E PARDAL

Lançado em janeiro de 2020, como edição limitada, o picolé 
de São Geraldo da Pardal Sorvetes vendeu mais de 360 mil 
unidades em seis meses de distribuição. Diante do resultado, 
o sabor volta ao mercado esta semana em Fortaleza e na 
próxima semana no interior do Estado. O consumidor pode 
encontrar o picolé de São Geraldo nos diversos pontos de 
vendas da Pardal Sorvetes, no aplicativo, no site queropardal.
com.br e em outras plataformas de delivery.

A propósito: sobre campanha assinada pela SG Propag para a 
Pardal, já foi realizada a captação do vídeo, que está na fase de 
edição. Já no digital, as peças estão em processo de aprovação 
de estratégia e produção das peças a serem veiculadas.

MERCADO 

Ainda sobre a SG Propag, a agência está no ar com uma 
campanha elaborada para a Federação das Câmaras de 
Diretores Lojistas do Ceará (FCDL Ceará) sobre o lançamento 
do marketplace Lojas Aki: lojasaki.com.br Para ver o filme de 
divulgação: youtu.be/5r0JvA0kJQI Além disso, a SG encerrou 
a  campanha da Zenir - Quarta Feira de Cinzas, e da Casa Pio, 
com a campanha Verão na Moda. Para completar, está em 
processo de produção de peças para a campanha de 30 anos 
do Supermercado Pinheiro.

CDL JOVEM 

O diretor de captação de recursos da Propaganda do Bem e CEO 
da Workonect, Tavinho Brígido, o diretor de novos negócios 
da Advance Comunicação, Guilherme Colares, e o diretor da 
Ipanema Comunicação, Marcus Vinícius Saraiva, integram a 
nova diretoria da CDL Jovem, no triênio 2021-2023. Enquanto 
Guilherme atua como diretor de conteúdo, Marcus Vinícius é 
diretor de inovação e Tavinho está como  diretor de propósito 
social da entidade. 
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Enquanto o treino rolava 
no Centro de Excelência Alci-
des Santos, no Pici, em pre-
paração para o duelo decisivo 
diante do Bahia, o Fortaleza 
vivia clima tenso nos bastido-
res. Durante o dia de ontem, 
o Tricolor se envolveu na dis-
cussão de possibilidades de 
mudança de horário e até de 
local da partida válida pela 
penúltima rodada do Cam-
peonato Brasileiro, e viu a de-
finição pelo Governo do Esta-
do ser postergada para hoje.

Se no campo o técnico En-
derson Moreira trabalhava 
questão táticas e testava si-
tuações para o próximo  (e 
decisivo) compromisso, à bei-
ra do gramado o presidente 
Marcelo Paz se dividia entre 
ligações e mensagens de tex-
to no celular para ficar a par 
e tentar resolver o imbróglio. 
O restante da cúpula do Leão 
também se movimentava em 
uma tentativa de chegar a um 
consenso.

O impasse teve início na noi-
te da última quarta-feira, 17, a 
partir da publicação do novo 
decreto de medidas de combate 

à pandemia, que prevê toque 
de recolher das 22 horas até as 
5 horas do dia seguinte. A mu-
dança afeta jogos iniciados às 
21 horas, por exemplo — caso 
do confronto tricolor de ama-
nhã, 20 —, que se encerram 
por volta das 23 horas.

A solução inicial indicada por 
Federação Cearense de Futebol 
(FCF) e Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) era a alteração 
do horário da partida, com a 
anuência da emissora detento-
ra dos direitos de transmissão. 

A entidade máxima do futebol 
nacional, entretanto, viu o risco 
de abrir precedente para mu-
danças nas tabelas das compe-
tições a partir de decretos de 
estados e municípios e decidiu 
não ceder.

O governador do Cea-
rá, Camilo Santana (PT), 
também não pretende liberar 
exceções ao toque de reco-
lher. O plano B, então, pas-
sou a ser transferir o jogo 
para Natal, no Rio Grande do 
Norte. A possibilidade não 
agradou aos tricolores, que 
pretendem fazer valer o fa-
tor casa em um jogo decisivo 
para a permanência na Série 
A da próxima temporada. Os 
torcedores se mobilizaram 
nas redes sociais por uma 
posição flexível do Estado.

Os departamentos jurídi-
co e de competições da CBF 
mantiveram contato com o 
Governo  do  Estado  ao  longo 
do dia para tentar costurar 
acordo. Membros do Comitê 
de Enfrentamento à Covid-19 
também foram consultados 
sobre a situação. A decisão fi-
nal  sobre o  caso deve,  enfim, 
ser tomada na manhã desta 
sexta-feira — e a mudança 
de sede da partida passou a 
ser uma hipótese remota.

Em  meio  à  indefinição  nos 
bastidores, o objetivo no Pici 

afonso.ribeiro@opovo.com.br

Independentemen-
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te é uma final de 
campeonato”

Juninho, volante do Fortaleza

| Brasileirão 2020 | Às vésperas de duelo decisivo contra o Bahia, Fortaleza vive indeFinição  
e dia tenso nos Bastidores. Jogo pode ser mantido, ter mudança de horário ou até de local
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Fortaleza insiste em manter 
o jogo na arena Castelão, onde o 

“fator casa” pesa

aFonso ribeiro
é manter o foco nas quatro li-
nhas para tentar vencer o time 
baiano e se garantir na elite do 
futebol nacional em 2021.

“A gente espera enfrentar 
um adversário difícil. O elen-
co do Bahia é um elenco muito 
qualificado,  tem  grandes  jo-
gadores e jogadores decisivos. 

Independentemente da situa-
ção que eles vivem, temos que 
olhar esse jogo de uma ótica 
diferente. Para a gente é uma 
final  de  campeonato.  Vamos 
estar em casa e temos que nos 
impor”, avisou o volante Juni-
nho, que já defendeu o Esqua-
drão de Aço.

time pG J v
 1º internacional 69 36 20
 2º Flamengo 68 36 20
 3º atlético-MG 62 36 18
 4º são Paulo 62 35 17
 5º Fluminense 60 36 17
 6º Palmeiras 56 35 15
 7º Grêmio 56 36 13
 8º santos 53 36 14
 9º athletico-Pr 50 36 14
 10º Corinthians 49 36 13
 11º Bragantino 49 36 12
 12º Ceará 46 36 12
 13º atlético-Go 46 36 11
 14º sport 42 36 12
 15º Fortaleza 41 36 10
 16º Bahia 38 36 10
 17º vasco 37 36 9
 18º Goiás 36 36 9
 19º Coritiba 31 36 7
 20º Botafogo 24 36 4

CAMPEONATO BRASILEIRO

classificados 
para libertadores

classificados 
sul-americana

rebaixados para 
série B 2019

classiFicação
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O Ceará viveu, esperançosa-
mente, o sonho de conquistar 
uma vaga inédita na Copa Li-
bertadores da América na reta 
fi nal do Campeonato Brasileiro 
2020. Entretanto, o time che-
gará amanhã ao Couto Pereira 
para enfrentar o Coritiba-PR, 
seu penúltimo adversário na 
competição, com os pés no chão.

Com a vitória do Santos sobre 
o Corinthians por 1 a 0 no meio 
de semana, em jogo atrasado da 
Série A, o time da Vila Belmiro 
alcançou a oitava posição, que o 
Vovô mirava, mas já com 53 pon-
tos, patamar que o time de Guto 
Ferreira não pode mais alcançar.

Isso signifi ca que o Alvinegro 
está 100% focado em garantir 
seu retorno à Copa Sul-Ame-
ricana. Esta vez, porém, seria 
com estreia internacional asse-
gurada e em um formato mais 
vantajoso do torneio continen-
tal. Para que tudo seja confi r-
mado, o time sequer precisa 
pontuar diante do Coxa e do Bo-
tafogo-RJ, adversário na roda-
da fi nal. Basta que Fortaleza ou 
Sport-PE tropecem.

Para não depender de nin-
guém, no entanto, o Ceará, que 
tem 46 pontos, precisa chegar 
aos 48. Como têm dois jogos 
pela frente, o Vovô só precisa 
de dois empates ou apenas uma 
vitória. Daí a chances de clas-
sifi cação para a Sul-Americana 
serem hoje de 99,87%, segundo 
o departamento de matemática 
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG).

A única vez que o Ceará jogou 
a Sul-Americana foi em 2011. Na 
ocasião, o Alvinegro enfrentou o 
São Paulo em jogo eliminatório 
e foi desclassifi cado — venceu 
a primeira em casa por 2 a 1 e 

perdeu a segunda fora, por 3 a 0. 
Em 2015, o Vovô teve nova chance, 
por ter faturado a Copa do Nor-
deste, mas desistiu em prol de se-
guir em frente na Copa do Brasil.

Para 2021, porém, será dife-
rente. Ao confi rmar a vaga nos 
dois próximos jogos, como se 
espera, o Ceará vai garantir seis 
partidas, confrontos fora do Bra-
sil e quase R$ 5 milhões em cotas 
de participação. Em termos de 
arrecadação mínima, inclusive, 
chega a ser melhor que a própria 
Libertadores, que pagaria apenas 
R$ 2,7 milhões de participação, 
caso o time caísse já no primeiro 
mata-mata.

Mesmo diante de tudo isso, 
a diretoria alvinegra se sen-
tiu à vontade para dar férias a 
peças titulares como Fabinho, 

Fernando Sobral e Luiz Otávio. 
Também decidiu desligar por an-
tecipação Samuel Xavier, Eduar-
do Brock e Diogo Silva. Eles já não 
embarcaram com a delegação 
para Curitiba.

Na tarde de hoje, Guto Ferreira 
comandará o último treino antes 
de enfrentar o Coritiba. O trabalho 
será realizado no centro de trei-
namento do Athletico-PR, a partir 
das 16 horas. Além dos desfalques 
já citados anteriormente, o co-
mandante alvinegro tem dúvidas 
quanto a Lima e Cléber.

No caso do centroavante, o 
problema é uma infl amação no 
tendão da coxa esquerda, en-
quanto o ponta sente dores mus-
culares na posterior da coxa di-
reita. O clube não confi rmou se 
eles viajaram.

AURELIO ALVES

DA MIRAGEM 
AO OÁSIS
| BRASILEIRÃO | COM SONHO DA LIBERTADORES FRUSTRADO, 

CEARÁ SE FOCA EM CARIMBAR VAGA NA COPA SULAMERICANA

BRENNO REBOUÇAS

brennoreboucas@opovo.com.br

LIMA é dúvida do Ceará para 
partida contra o Coritiba

RODADA DE FOGO
O Ceará deu folga a maioria dos seus jogadores 
titulares. Não acho que ao fazer isso tenha desprezado 
as possibilidades de classificação para a Copa Sul 
Americana. Seus adversários, Coritiba e Botafogo, foram 
rebaixados e comenta-se que os jogos serão fáceis.

Essa desclassificação que os faz entrar em campo 

aparentemente para cumprir tabela é uma das 
armadilhas do futebol. Escalam jogadores das divisões de 
base e outros que passaram o ano na reserva. Comum a 

todos eles uma vontade enorme de vencer.

Disputam a partida como se fosse um caso de vida 

ou morte. O futebol é pleno daquelas histórias que 
determinado jogador não dava certo e estava para ser 

mandado embora. E aí teve aquela última partida onde se 
saiu muito bem e está no clube até hoje.

Portanto, o Ceará vai encontrar osso duro de roer. Esta 

vaga que ele tenta conquistar na Copa Sul-Americana 
ainda não está assegurada. O Vovô precisa pontuar e, 

caso não consiga, pode depender de outros resultados 
para se classificar.

O Fortaleza vai com a força máxima para cima do Bahia. 
Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. 
O exemplo do Ceará, que com duas vitórias consecutivas 
achava que ia disputar a Libertadores, deve ter inspirado 

o Leão, que com duas vitórias entendeu que ia massacrar 

o Palmeiras.

O Palmeiras tinha feito um péssimo Mundial de Clubes. 
Jogou 195 minutos e não fez um gol. Para culminar, 
pegaria um voo de 24 horas do Japão até Guarulhos. 
Chegariam cansados e derrotados. A prática se deu ao 

contrário. O Leão não viu a cor da bola.

Essa derrota quebrou um pouco o otimismo que tinha 

tomado conta do Fortaleza após as vitórias sobre Coritiba 
e Vasco, a ponto de torcedores tricolores começarem a 
fazer contas do tipo “se for empate, pode ser um bom 

resultado por isso, por aquilo”. 

SERGIOREDES@OPOVO.COM.BR
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ÀS QUINTAS

O FORTALEZA 
VAI COM A FORÇA 
MÁXIMA PARA 
CIMA DO BAHIA. 
PRUDÊNCIA E 
CANJA DE GALINHA 
NÃO FAZEM MAL A 
NINGUÉM”

Três pontos atrás do Leão, 

quem precisa da vitória é o 

Bahia. E o Fortaleza, espera ou 
vai para cima? O jogo promete. 

Vou gravá-lo! Depois do jogo, 
controle remoto nas mãos, 
play, pause, rewind, revejo os 
lances. Se não estivéssemos 
na pandemia, teríamos gente 

pendurada até nos refletores 
do Castelão.

A seleção brasileira fe-
minina estreou com golea-
da por 4 a 1 sobre a Argen-
tina na Copa She Believes 
2021. A partida de ontem, em 
Orlando (EUA), contou com 
Marta entre as titulares e 
grande atuação da dupla de 
ataque Debinha e Beatriz.

Mesmo chegando pouco 
ao gol brasileiro, as argen-
tinas demonstraram matu-
ridade no primeiro tempo. A 
forte defesa das adversárias 
não permitiu muitas chan-
ces ao time de Pia Sundha-
ge, que só conseguiu abrir 
o placar através de uma co-
brança de pênalti da seis ve-
zes melhor do mundo Marta, 
aos 29 minutos. As melhores 

oportunidades para o Brasil 
vieram dos pés e da velocida-
de de Debinha, sempre jogan-
do pela esquerda do ataque.

Para o segundo tempo, a 
comissão técnica preparou 
três substituições e promo-
veu a entrada de Letícia, An-
dressinha e Bruna no lugar 
de Tamires, Julia e Aline. 
Mesmo com tantos nomes 
novos, foi Debinha quem bri-
lhou nos últimos 45 minutos. 
Logo no primeiro deles, a 
camisa 9 recebeu ótimo pas-
se de Beatriz para ampliar a 
vantagem brasileira.

Aos 8 minutos, foi a vez 
de Debinha servir Adriana, 
que invadiu a área argentina 
e chutou na saída de Solana 

Pereyra. Mesmo com o 3 a 0 
no placar, as argentinas não 
desistiram do jogo e conse-
guiram diminuir com Larro-
quette, aos 14. Por fim, a jo-
vem atacante Geyse precisou 
de oito minutos em campo 
para, aos 38, marcar mais 
um para o Brasil, decretando 
a goleada na estreia.

As duas equipes voltam a 
campo no próximo domingo 
e ambas jogam no Exploria 
Stadium, em Orlando. Às 17 
horas (de Fortaleza) o Brasil 
enfrenta os Estados Unidos, 
atual campeões mundiais 
(França-2019). Já a Argenti-
na joga contra o Canadá, logo 
depois, às 20 horas. (Gazeta 
do Povo)

Futebol Feminino. Copa She Believes 2021

Brasil estreia com goleada 
de 4 a 1 sobre a Argentina

A Federação Cearense de 
Futebol (FCF) divulgou a tabe-
la do segundo turno do Cam-
peonato Cearense Feminino 
2020. A competição retorna no 
próximo sábado, 20, quando o 
Fortaleza enfrenta o São Gon-
çalo no CT Ribamar Bezerra às 
15h30min. No mesmo horário, 
a Menina Olímpica recebe o 
Ceará no estádio Franzé Mo-
rais. 

A segunda rodada marca 
o terceiro Clássico-Rainha da 
temporada e ocorre no dia 27 
de fevereiro às 15h30min, no 
estádio Franzé Morais. No CT 
Granja Tĳ uca, o São Gonçalo 
recebe a Menina Olímpica no 
mesmo dia e horário.

A última rodada será rea-
lizada no dia 3 de março, às 

15h30min. Na ocasião, a Meni-
na Olímpica recebe o Fortale-
za no CT Granja Tĳ uca e o São 
Gonçalo joga contra o Ceará 
no estádio Franzé Morais, pa-
ralelamente.

Diante do Fortaleza, o Ceará 
venceu o primeiro turno com 
vitória por 1 a 0, com gol de 
Annaysa. Caso seja campeão 
do segundo turno, o Alvinegro 
leva o tricampeonato estadual 
consecutivo da modalidade.

Ceará e Fortaleza bateram 
na trave pelo acesso à elite 
nacional em 2020, chegando 
às quartas de fi nal da Série 
A2. Neste ano, times devem 
ter nova chance de lutar por 
uma das quatro vagas na Série 
A1 2022. (Iara Costa / Especial 
para O POVO) 

FCF divulga calendário 
do 2º turno do Cearense 
Feminino

Começa amanhã. Três rodadas
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Ferroviário e Icasa fi ze-
ram as respectivas estreias 

no Campeonato Cearense 2021 

somente nesta quarta-feira, 
17, na movimentada terceira 
rodada do certame. O “atra-
so” ocorreu porque dois ti-
mes estavam envolvidos na 
decisão da Taça Fares Lopes 
2020, disputada no último do-
mingo, 14, que culminou no 
título do clube coral. Assim, 
as disputas da primeira e da 
segunda rodada foi adiada. 
Neste sábado, 20, porém, as 
equipes entrarão em campo 
para aquelas que deveriam 
ter sido as primeiras as par-
tidas inaugurais delas no cer-
tame, dando sequência a uma 
maratona de sete jogos em 20 
dias para as agremiações.

O Tubarão da Barra joga 
contra o Atlético-CE no 

estádio Domingão, em Ho-
rizonte, às 15h30min. Já o 
Verdão do Cariri terá o Crato 
como oponente no estádio Mi-
randão, no Crato, às 19 horas. 

Com isso, entre as partidas 
de estreia de ambos na pri-
meira fase do Cearense, no 
dia 17 de fevereiro, e o último 
jogo desta etapa do certame, 
marcado para 7 de março, 
serão 20 dias. Nesse espaço 
de tempo, sete partidas estão 
programadas, o que dá, em 
média, menos que três dias de 
descanso entre rodadas.

Além disso, para o Ferro-
viário há a disputa da pri-
meira fase da Copa do Brasil, 
programada entre os dias 10 e 
17 de março, em conjunto com 
possível calendário de jogos 
da segunda etapa do Cam-
peonato Cearense, garantida 
para os seis melhores da fase 
inicial do certame. Ou seja, a 
sequência de jogos promete 
ser estafante.

O Ferroviário vai em busca 
da primeira vitória no Cam-
peonato, após ter sido sur-
preendido pelo Pacajus, de 
quem perdeu por 1 a 0 na 
estreia. Contudo, a Águia da 
Precabura vem embalada 
para o confronto por ter ven-
cido por 3 a 0 o Caucaia, en-
tão líder do Estadual, no meio 
da semana. Na outra partida 
disputada, o Atlético-CE per-
deu por 2 a 1 para o Barbalha.

Por outro lado, o Icasa fez 
bom início de torneio, com 
triunfo por 2 a 0 diante da 
Raposa dos Verdes Canaviais. 
Já o Crato foi derrotado por 
Caucaia e Guarany de Sobral 
nos dois jogos disputados e 
vai em busca de recuperação 
contra o Alviverde de Juazeiro 
do Norte.

A primeira fase do Cearen-
se 2021 é disputada entre oito 
equipes, que jogarão entre si, 
em turno único, em sete roda-
das, com previsão de térmi-
no no dia 7 de março. Os seis 
mais bem colocados avançam 
à segunda fase do certame, 
unindo-se a Ceará e Fortale-
za, que entram diretamente 
nesta etapa do torneio. Já os 
dois últimos lugares na tabela 
são rebaixados para a Série B 
do Estadual.

LENILSON SANTOS/FERROVIÁRIO

RUMO À 
MARATONA
| CAMPEONATO CEARENSE | FERROVIÁRIO E ICASA JOGARÃO SETE 

PARTIDAS EM  DIAS. AMANHÃ, ENCARAM ATLÉTICOCE E CRATO

GABRIEL LOPES

gabriellopes@opovo.com.br

TIMES terão de enfrentar 
jogos “represados” pela final 

da Fares Lopes
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CEARENSE   ª FASE

Classificados 
para segunda fase

Rebaixados 
para Série B

TIME PG J V
 1º Guarany-S 4 2 1
 1º Pacajus 4 2 1
 3º Barbalha 4 3 1
 3º Caucaia 4 3 1
 5º Atlético-CE 3 2 1
 6º Icasa 3 1 1
 7º Ferroviário 0 1 0
 8º Crato 0 2 0

CLASSIFICAÇÃO

. ATÉ onde a coruja piou e a gata miou, o impasse ainda 
não tinha sido removido com um acordo entre as partes, 
mas da CBF é a palavra final.

. PARA ser entendido aquilo que a imprensa já 
destrinchou, botou lenha na fogueira, em todos os 
programas do horário, incluso o meu Trem das 5, da rádio 
O POVO CBN.

. NÓ górdio da questão. Onde e em qual local será (ou 
seria?) realizada a partida entre Fortaleza x Bahia, neste 
sábado, vida ou morte para os dois.

 PONTO DO ENTRAVE

. EM que ponto estava, ou esteve, o entrave? Pronta 
resposta — dia e horário da partida, anteriormente 
marcada pras 9 da noite de amanhã, Castelão.

. TUDO bem, até enquanto não entrou na roda, o decreto 
do Governo do Estado, determinando, a partir das 22 
horas, toque de recolher. Futebol para, inclusive? Por qual 
razão seria exceção?

. OCORRE que o decreto bate de frente com o horário do 
jogo, aqui no Castelão, chegando às 23 horas, uma hora a 
mais. Camilo não iria abrir mão do que tinha assinado em 
seu decreto.

. AINDA apareceu gaiato que tentou apelar por vias 

políticas. Governador devia tê-lo mandado plantar batatas, 
subir no pé de coco, deu de ombros, fez de conta não era 
com ele.

 FÁBRICA DE IMPASSES

. QUE a partida haverá nem duvidem. Em qual local e 
horário, já pode até mesmo ter havido um acordo.

. ÚNICO plausível seria a antecipação do horário pras 19 
horas, terminando às 21 horas, encerrada o lenga-lenga.

. OCORRE, porém, que existem mil interesses em jogo, 
a partir do patrocínio da televisão, com sua grade de 
programação. Mexeria a troco de quê?

. FUTEBOL é uma fábrica de impasses, especialmente 
quando os interesses se conflitam e a roda do dinheiro 
gira, cada qual querendo tirar um naco da situação.

 DENOMINADOR (IN)COMUM?

. SURGIU até mesmo a ideia do jogo ser transferido pra 
Natal, Arena das Dunas, pois lá não tem decreto impedindo 
nada, quanto mais jogo de futebol. 

. ALÉM do que, o estádio encontra-se inativo, sem 
competição de timbre nacional. Seria uma boa ideia, não 
ferisse frontalmente os interesses do Fortaleza.

. BAHIA, ótimo, pois campo neutro. Mas ao Tricolor 
interessava e interessa jogar no Castelão pra decidir seu 
destino. Gramado por gramado, o das Dunas é melhor. Não 
vem ao caso, nem está no contexto.

 PALPOS DE ARANHA

. JUSTO no dia do seu aniversário, Mauro Carmélio se viu 
em palpos de aranha, tremeu o bigodão, mesmo sabendo 
que sozinho não resolveria nada.

. ÚLTIMA palavra viria lá de cima, ou seja, CBF, após 
entendimento com as emissoras de televisão. São elas 
que pagam o patrocínio, CBF apenas repassa aos clubes. 
Reparem o tamanho do nó.

. EXPLICANDO melhor. Em casos assim, o poder de fogo 
do Carmélio é limitado, quer dizer, só vai até onde a sola 
do sapato der. Quem bate o martelo é o presidente Caboclo, 
direto do Rio.

. VALE repetir. Impasse deve, quem sabe, já estar 
resolvido, seja qual for a fórmula achada. Manda, enfim, 
quem pode, obedece, balançando a cabeça, os carneirinhos 
de plantão.

 DE FLOZÔ

. COMO o peixe do Ceará é outro, pois joga em Curitiba, 
horário está mantido pra mais cedo da noite (19 horas). 
No Paraná não tem essa de decreto, pois tudo sob 
controle. Será?

. SOME-SE o fato de quase dentro da Sul-Americana, 
o Alvinegro está se lixando pro impasse criado aqui. Este 
abacaxi não é dele, nem do Coritiba.

 PAGODE RUSSO

. ANTES que alguém atrapalhe. O Coritiba, já rebaixado, 
cumprirá apenas o que a tabela determina. Ganhar, perder, 
ou empatar a ele pouco importa, mas ao Ceará, sim.

. QUEM entendeu toda esta opereta bufa, pegue sua 
partitura, entre nessa orquestra desafinada que é o 
Brasileirão da pandemia, em sua reta final, virou um 
pagode russo. Com o devido respeito ao pagode...

JOGOS DE ICASA 

E FERROVIÁRIO

ICASA
17/2 - Barbalha 0x2 Icasa 
(15h30min)
20/2 - Crato x Icasa 
(15h30min) 
23/2 - Icasa x Pacajus 
(15h30min) 
26/2 - Atlético-CE x Icasa 
(15h30min) 
1º/3 - Icasa x Ferroviário 
(15h30min) 
4/3 - Caucaia x Icasa 
(15h30min) 
7/3 - Icasa x Guarany-S 
(15h30min)

FERROVIÁRIO
20/2 - Atlético-CE x 
Ferroviário (15h30min) 
23/2 - Ferroviário x 
Guarany-S (15h30min) 
26/2 - Ferroviário x 
Barbalha (15h30min) 
1º/3 - Icasa x Ferroviário 
(15h30min) 
4/3 - Crato x Ferroviário 
(15h30min) 
7/3 - Ferroviário x Caucaia 
(15h30min)

CEARENSE 2021



classificados do ceará24
www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 19 de Fevereiro de 2021



classificados do ceará
www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 19 de Fevereiro de 2021 25



classificados do ceará26
www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 19 de Fevereiro de 2021


