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Nova rede social, Clubhouse vem atraindo usuários em busca de debates e interação por áudio vida&arte, PÁGiNas 1 e 5
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Bolsonaro anuncia general 
para presidir Petrobras 
e ações caem PÁGINA 12
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Com aumento de casos, 
UPAS já têm fila por leitos 
de UTI para Covid-19 PÁGINA 14

Cidades

Lava Jato chega ao fim com 
questionamentos legais e 
protagonistas em xeque PÁGINAS 4 e 5

rePortaGem

Ex-desembargador 
condenado pelo STJ na 
Expresso 150 é preso PÁGINA 9

PolítiCa

Câmara mantém prisão  
de deputado bolsonarista

Por 364 votos a 130, a Casa decidiu que Daniel Silveira (PSL-RJ) permanecerá encarcerado, após divulgar vídeo com 

ameaças aos ministros do STF. Dos representantes do Ceará, 17 acompanharam a maioria e cinco foram contra 

POLÍTICA, PÁGINA 8; CHARGe, PÁGINA 2; OPINIÃO, PÁGINA 21

Maioria dos parlaMentares cearenses vota a favor da Manutenção

Estado fecha acordo de US$ 5,4 bi para planta de hidrogênio verde eCONOMIA, PÁGINA 11
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado

JON HALL/NETFLIX

WEB STORIES
Mais três web stories estrearam esta semana no canal de narrativa curtas do O POVO 
Mais (mais.opovo.com.br): Muito além do BBB, 6 séries imperdíveis em 2021 e O Brasil 
ainda terá um campeão mundial? Vale a pena conferir.

Crescente
atual

Cheia
27/2

Minguante
5/3

Nova
13/3
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
5h01min / 1,0 metro
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11h29min / 2,2 metros
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17h40min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
23h14min / 2,0 metros

AMANHÃ
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FORTALEZA

SENTIDO FORTALEZA

Um servidor lotado na Dele-
gacia da Receita Federal em 
Fortaleza testou positivo para 
Covid-19 e o atendimento pre-
sencial na unidade vai ser sus-
penso até o fi m do mês de feve-
reiro. De acordo com a Receita 
Federal, os demais servidores 
vão cumprir uma quarentena 
de sete dias corridos e execu-
tarão os trabalhos de forma 
remota. A atividade presen-
cial só deve acontecer em 1º 
de março após a desinfecção 

do ambiente. Todos os contri-
buintes que possuem agenda-
mentos para as datas em que o 
setor estará fechado receberão 
orientações e terão seus ser-
viços imediatamente reagen-
dados pela Receita. Os demais 
atendimentos aos contribuin-
tes da jurisdição será realiza-
do preferencialmente remo-
to, pelos canais eletrônicos e 
virtuais, como o Portal e-CAC, 
Dossiê Digital de Atendimento 
– DDA, Chat ou Fale Conosco. 

Uma longa fi la de veículos se 
formou na CE-040 na manhã 
de ontem, 19, sentido Forta-
leza, na barreira sanitária da 
Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE-CE). Ontem foi o segun-
do dia de vigência das novas 
medidas impostas por decreto 
estadual para conter a disse-
minação do novo coronavírus 
pelo Estado. Em imagens, no-
ta-se a presença tanto de au-
tomóveis quanto de veículos de 
maior porte, como caminhões 

e carretas. O atual decreto de 
isolamento social determina a 
extensão das restrições defi ni-
das para o período de Carnaval, 
incluindo barreiras sanitárias 
nos municípios cearenses, além 
de outras medidas. Segundo o 
governador do Estado, Camilo 
Santana (PT), “continuam as 
barreiras sanitárias em Forta-
leza, com recomendação para o 
controle por parte dos municí-
pios no Interior”. (Levi Aguiar, 
especial para O POVO)

Receita Federal suspende 
atendimento presencial após 
funcionário contrair Covid-19

Barreira sanitária na CE-040 
provoca longo engarrafamento 

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

O Centro Cultural Belchior está fechado para visitação, mas a área gastronômica 
Mira Cozinha continua em funcionamento e os cursos acontecem virtualmente. 
É a pandemia, gente! /// Do leitor João Rodrigues Neto: “Pior do que a Covid e a 

extrema-direta, como você perguntou no Só lembrando, é a extrema-esquerda.” 
/// Só lembrando: “Litro da gasolina beirando os R$ 6,00 e botĳ ão de gás nos quase 
R$ 90,00… não, a Venezuela não é aqui.”

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
que insiste em buscar culpados 
para sua irresponsabilidade, ao 
assumir a tese do negacionismo 

sobre a Covid-19.

INSTITUTO BUTANTAN, 
que reagiu fi rme contra o MS, que 

quis culpar a entidade pelo atraso no 
envio de insumos para a fabricação 

de vacinas.

A PREFEITURA, A REFORMA E A NEGOCIAÇÃO REMOTA

N
a próxima segunda-feira, o Sindicato dos Servi-
dores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sin-
difort) e outras entidades sindicais terão reunião 
com a Prefeitura de Fortaleza. Hora de tratar 
sobre a polêmica reforma da Previdência e rea-
juste salarial de 4,52% reivindicado pela cate-

goria. Sobre a reforma, principalmente, há um impasse, pois 

uma ação provocou a suspensão de sua tramitação, o que foi 
patrocinado pela vereadora Ana Paula, que é do PDT do prefei-
to. O Sindifort e entidades cobram o debate que foi prometido 
pelo Paço. Detalhe: a reunião acontece de forma remota e, até 
o fechamento desta coluna, não havia confi rmação da presen-
ça do prefeito José Sarto, o que para o Sindifort pode sinalizar 
certo desinteresse dele na negociação.

GRITO AO VENTO
O PCdoB de Fortaleza, que é 
parceiro do PDT, divulgou nota 
contra a proposta de refor-
ma da Previdência. Francinet 
Cunha, presidente, diz que a 
matéria tira conquistas histó-
ricas da categoria. O partido, 
no entanto, não tem assento 
na Câmara Municipal.  

JALECO POLÍTICO
O Sindicato dos Médicos do Cea-
rá, mal acabou eleição da nova 
diretoria, já fez assembleia. De-
cidiu entrar em estado de greve 
por causa da reforma da Pre-
vidência de Fortaleza. Ora, em 
plena pandemia, isso cheira a 
tremenda irresponsabilidade.

TURISMO
O secretário do Turismo de For-
taleza, Alexandre Pereira, está 
fechando um projeto que foi pro-
messa de campanha do prefeito 
José Sarto: a Escola do Turismo. 
“Bem antes de ela operar, já há 
capacitação na área para a Guar-
da Municipal”, adianta Pereira.

PANDEMIA
Perguntinha de leitores: por que 
o Centro Olímpico, em frente à 
Arena Castelão, não serve como 
ponto de vacinação contra a 
Covid-19? Apontado por alguns 
como elefante branco, bem que 
poderia estar tendo essa serven-
tia providencial.

LIVRES PARA 
VOAR

A Assembleia Legislativa apro-
vou nova classificação e estru-
tura remuneratória dos poli-
ciais penais, antigos agentes 
penitenciários, chegando a am-
pliar em 24% em 2022. A cate-
goria, quase 4 mil profissionais, 
terá ainda auxílio-alimentação 
no valor de R$ 259,57.

PARADA FEDERAL
O prefeito Ivo Gomes, de Sobral, 
não perdeu a chance de gozar os 
bolsonaristas. Depois de postar, 
em suas redes sociais, um link 
sobre mais um aumento do pre-
ço da gasolina, escreveu assim: 
“O ICMS subiu de novo!” 

EPA!!
O Senado abriu consulta pú-
blica sobre proposta que quer 
proibir a veiculação de pro-
gramas policiais antes das 
22 horas. Até agora, a gran-
de maioria dos brasileiros 
se posiciona a favor. Muitos 
vêem atração como sensacio-
nalismo e trampolim político 
para alguns.

21
estabelecimentos comerciais 
foram interditados durante 
o período do “Carnaval” em 
Fortaleza. O dado é da Agên-
cia de Fiscalização de Forta-
leza (Agefis).

ORDEM & ÉTICA
A advogada Jana Maria Bri-
to vai comandar a mais nova 
comissão criada pela OAB 
do Ceará: Compliance. Hora 
de pontuar ritos e reforçar 
normas de comportamento e 
valores éticos na categoria. 
Boa sorte.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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Eusébio

à aNs

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), 
por meio do Grupo Especial de Combate à Cor-
rupção (Gecoc), protocolou na última quinta-
feira, 18, uma denúncia contra cinco pessoas 
investigadas pela “Operação Banquete”, que 
investiga crimes em licitação na Prefeitura de 
Eusébio. Segundo o órgão, os denunciados são 
suspeitos de fraude no registro de preços da lo-
cação de maquinário destinado à conservação 
das estradas e rodovias do município de Eusé-
bio. A ação criminosa teria ocorrido entre 2019 e 
2020, e envolve agentes públicos, empresários e 
profissionais do ramo da construção. A medida 
ocorreu após a deflagração da 4° fase da opera-
ção no último dia 26 de janeiro.

A Defensoria Pública da União (DPU) determinou 
a recomendação da suspensão do reajuste dos 
planos de saúde em 2021 e das cobranças retroa-
tivas referentes a 2020. Além disso, a Defensoria 
recomendou o reinício da discussão a respeito 
da necessidade e do porcentual de reajuste dos 
planos de saúde em 2020 e 2021 com partici-
pação social. De acordo com o documento do 
órgão, a decisão leva em consideração que “os 
reajustes aparentemente não refletem a neces-
sidade de manter a sustentabilidade econômica 
das operadoras de planos de saúde”. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), tais instituições estariam apresentando 
“bom desempenho financeiro”. (AE)

Cinco pessoas são 
denunciadas por 
fraudes em licitações

Defensoria recomenda 
suspensão do reajuste 
de planos de saúde

ediÇÃo: Domitila anDraDe  |  domitila.andrade@oPovo.Com.Br  |  85 3255 6101

a cantora Pabllo vittar anunciou uma live do Bloco da Pabllo 
para hoje, 20, a partir das 12h, na plataforma twitch, dentro do 
canal Pvtv. a transmissão, que terá mais de doze horas de 
duração, também vai contar com diversos convidados.

pabllo vittar fará live hoje

12 horas de duração
reProduÇÃo/instagram

Bolsonaro e ministro 

da Infraestrutura 

visitarão o Ceará

| PrÓXiMo Dia 26 | 

Uma comitiva do Governo 
Federal vem ao Ceará na pró-
xima sexta-feira, 26, para so-
lenidade que marcará a reto-
mada de três obras inacabadas 
em estradas federais. O evento 
será conduzido pelo ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas, da 
Infraestrutura, e deve contar 
com a presença do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
De acordo com a pasta, a ação 
faz parte da linha adotada pelo 
ministro de focar na conclusão 
de obras paralisadas por ges-
tões anteriores.

A agenda inclui passagens 
por Tianguá, Caucaia, Hori-
zonte e Fortaleza. A agenda irá 
marcar a assinatura de ordens 
de serviço para o reinício da 
Travessia Urbana de Tianguá, 
na BR-222/CE, novos traça-
dos da rodovia (variantes) em 
Umirim e no distrito de Frios, 
também na BR-222/CE, além 
da conclusão do viaduto de 
acesso à cidade de Horizonte/
CE, na BR-116/CE.

Também está previsto vi-
sita às obras de duplicação 
em pavimento de concreto na 
rodovia BR-222/CE, no trecho 
Caucaia-Pecém e às obras de 
duplicação do Anel Viário de 
Fortaleza, obra conveniada en-
tre Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) com o estado, por meio 
da Superintendência de Obras 
Públicas (SOP), e feita com 100% 
de recursos federais.

A soma dos contratos assi-
nados para intervenções e re-
tomadas de obras paralisadas 
no Ceará são da ordem de R$ 
88 milhões, segundo informa 
o Dnit ao O POVO. O maior 
aporte foi na assinatura de 
contratos para retomada de 
construção de viadutos aban-
donados na BR-222, em Tian-
guá, orçada em R$ 66,1 mi-
lhões. Outra obra que estava 
parada e deve retomar é a de 
restauração e melhoramento 
da variante de Umirim e cur-
va dos Frios. O investimento 
foi de R$ 16,7 milhões, com re-
cursos 100% garantidos.

Obra que aguarda há mui-
tos anos uma conclusão e que 
atualmente está abandonada 
é o viaduto sobre a BR-166, 
em Horizonte. O Dnit informa 
que foi assinado um contrato 
de R$ 5,1 milhões, com 100% 
dos recursos garantidos, para 
que os trabalhos sejam con-
cluídos. Segundo o órgão, a 
ideia é reiniciar após o pe-
ríodo chuvoso, entre abril ou 
maio, e concluir ainda neste 
ano. (Samuel Pimentel)

oP oNliNE 
www.oPovo.Com.Br

soli cae non tum hintea dius, 
vid molicer nihicatil tiam orum 
orem fir paribus. Inati publ.Urs 
apercere, qua re

Todos os âmbitos da vida foram modificados com a pandemia. A 
reportagem especial de amanhã, 21, aborda o que passamos, onde 
estamos e o que sabemos do futuro um ano após o começo de tudo.

especial 1 ano De coviD-19

amanhã no o Povo
Carlus CamPos



Em 26 de junho do ano pas-
sado, três integrantes do gru-
po de trabalho da Lava Jato 
na Procuradoria-Geral da 
República pediram desliga-
mento das funções, alegando 
discordâncias com a coorde-
nação dos trabalhos. Dois dias 
depois, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, lan-
çou nota sobre o caso desta-
cando que a operação não era 
um “órgão autônomo” e que 
não poderia virar “instru-
mento de aparelhamento”.

Se escancarava ali um pro-
cesso de desgaste interno no 
Ministério Público Federal 
(MPF) que culminaria, em 1º 
de fevereiro deste ano, com 
o encerramento da força-ta-
refa da Lava Jato no Paraná, 
o mais emblemático núcleo 
condutor da operação. Por 
determinação de Aras, parte 
do grupo perdeu a dedicação 
exclusiva à investigação, e ou-
tra parte foi deslocada para o 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) do MPF paranaense.

“Não foi algo que sur-
preendesse, há alguns anos a 
queda do apoio internacional 

e falta de recursos à Lava 
Jato já se mostravam”, diz 
Vladimir Feijó, professor de 
Direito do Ibmec-MG. Se-
gundo ele, o desgaste da 
operação atingiu novo ápice 
após Jair Bolsonaro indicar 
Aras para a PGR.

“Independentemente da von-
tade interna, a chefia passou a 
estar ‘do outro lado', a se mos-
trar mais cautelosa no combate 
à corrupção, menos disposta a 
malabarismos jurídicos”, com-
plementa o professor.

O jurista atribui a postura 
do PGR, que vem isolando pro-
curadores da Lava Jato desde 
a posse, em setembro de 2019, 
a uma questão de “ambição e 
sobrevivência política”.

“Ele prefere um caminho 
mais silencioso, pois é 
uma das formas de ele ter 
apoio tanto no Parlamen-
to quanto na possibilida-
de de ser reconduzido por 
Bolsonaro, ainda mais se 
levando em conta que isso 
parte de um presidente 
que pretende concorrer à 
reeleição”, avalia.

Do início da queda de bra-
ço com o PGR para cá, a Lava 
Jato só perde espaço e prota-
gonismo no MPF. A operação, 
que em sete anos gerou qua-
se 300 condenações, recupe-
rou mais de R$ 4,6 bilhões 

aos cofres públicos e prendeu 
empresários ricos e políticos 
de alto escalão, acabou des-
caracterizada um ano após a 
chegada de Aras, com saída 
do procurador Deltan Dallag-
nol, uma das “caras” da Lava 
Jato, da força-tarefa para-
naense em setembro de 2020.

Nesse sentido, Feijó e outros 
juristas avaliam como “secun-
dários” na derrocada da Lava 
Jato os questionamentos jurí-
dicos que a operação vem re-
cebendo nos últimos anos.

A apuração é colocada em 
xeque sobretudo a partir de 
junho de 2019, quando o pe-
riódico virtual The Intercept 
passou a vazar conversas en-
tre a força-tarefa da Lava Jato 
em Curitiba e o ex-juiz Sergio 
Moro, titular da Vara na Justiça 
Federal no Paraná do início das 
apurações até o fim de 2018.

A ida de Moro para o go-
verno de Jair Bolsonaro (sem 
partido), somada ao teor das 
revelações da “Vaza Jato”, 
consolidou e ampliou críti-
cas de que o juiz havia sido 
parcial contra o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva e o PT, abrindo cami-
nho para questionamentos 
dos métodos da operação.

No início de fevereiro des-
te ano, a lista de más notí-
cias para a Lava Jato cresceu, 
após o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) conceder acesso 

| Força-tareFa | Após quase sete anos e quase 300 condenações, a 

operação anticorrupção mais marcante da história do País chega ao fim com 

questionamentos legais e seus protagonistas em xeque

O melancólicO fim da

Lava Jato

Carlos Mazza
carlosmazza@opovo.com.br
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das mensagens vazadas no 
escândalo à defesa de Lula.

“Claro que o combate à cor-
rupção é sempre importante, 
ninguém é a favor da corrup-
ção. Mas um dos grandes pro-
blemas é que, nessa história 
de que os fins justificam os 
meios, os métodos utiliza-
dos violaram a própria legis-
lação”, diz Alexandre Bahia, 
professor da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (Ufop).

“Se o Estado, para prender 
pessoas por crimes, também 
comete atos ilícitos, você 
fica em uma situação de jogo 
zero, perde-se a legitimida-
de”, acrescenta Alexandre.

Bahia destaca que, neste 
sentido, podem ter sido viola-
dos princípios constitucionais 
básicos, como o devido proces-
so legal e a imparcialidade do 
juiz. Ele afirma, no entanto, que 
a questão política ainda é de-
terminante no fim da operação.

“Existe uma pressão do 
Centrão no sentido de isolar 
e acabar com a Lava Jato, 
porque ela eventualmente 
poderia chegar em lideran-
ças desse bloco. Essa ques-
tão política parece mais 
relevante que qualquer pro-
blema técnico”.

A questão apontada pelo 
jurista se reflete sobretudo 
na primeira indicação feita 

por Bolsonaro ao STF. Ape-
sar de ter prometido ministro 
“terrivelmente evangélico” ou 
que “tome uma cerveja” com 
ele, o presidente acabou op-
tando por Kássio Nunes Mar-
ques para a vaga de Celso de 
Mello na Corte. Cacifado por 
lideranças do Centrão, Mar-
ques é visto como garantista 
e adversário do voluntarismo 
lavajatista, que vem perdendo 
espaço no Supremo.

“A Lava Jato termina dessa 
forma meio esquisita, dentro de 
um governo que teoricamente 
seria o maior apoiador, porque 
tinha esse discurso contrário à 
corrupção. Mas, lá atrás, a in-
disposição do presidente com 
Moro já mostrava bem que ha-
via uma distância muito grande 
entre o discurso de campanha e 
a prática. Me parece que, a par-
tir de agora, a própria PF vai ter 
uma atuação bem mais modes-
ta do que chegou a ter”, avalia 
Alexandre Bahia.

o poVo maIS
mais.oPovo.com.Br

o assinante oP+ teve acesso 
a este conteúdo na íntegra 
e em primeira mão na área 
exclusiva



Preocupação do brasileiro 
com corrupção despencou 
entre 2016 e 2020

Pesquisa. Durante a operação

Poucos fatores foram tão 
fundamentais para o sucesso 
da Operação Lava Jato quanto 
a ressonância que as investi-
gações encontraram entre a 
população brasileira. Nos anos 
mais ativos da força-tarefa 
em Curitiba, mobilizações de 
massa em defesa da operação 
foram essenciais para vencer 
pressões políticas contra o an-
damento das apurações.

Nesse sentido, a própria 
percepção da população com 
a corrupção parece ter relação 
direta com o andamento da 
Lava Jato. Em fevereiro de 2014, 
quase um mês antes da primei-
ra fase da operação, pesquisa 
do Datafolha apontava que qua-
se 10% da população brasilei-
ra considerava a corrupção o 
maior problema nacional.

Dois anos depois, quando o 
Congresso estava prestes a votar 
o impeachment de Dilma Rous-
seff (PT), o mesmo índice havia 
disparado para 37%. A preocu-
pação se manteve elevada até 
depois da eleição de Jair Bolso-
naro. Em dezembro de 2018, o 
Datafolha apontava que 20% dos 
brasileiros tinham a corrupção 
como principal preocupação.

A partir daí, quase que con-
comitantemente com a redu-
ção de força e expressividade 
da Lava Jato, o interesse da 
população no tema despen-
cou. Em julho de 2019, já du-
rante o governo Bolsonaro, a 

preocupação com o tema era 
de apenas 7%.

“Nessa questão do apoio po-
pular, você acabou tendo um 
racha no que antes era um blo-
co. Quando tinham apoiadores 
do Bolsonaro e do Moro todos 
juntos nessa ‘pseudocruza-
da' contra a corrupção, talvez 
nesse tempo alguém falar que 
ia acabar com a Lava Jato iria 
gerar uma comoção imensa. A 
partir do racha entre Bolsona-
ro e Moro, e com a existência 
de um terceiro lado que sem-
pre criticou, houve então um 
esfacelamento da operação”, 
diz o jurista Alexandre Bahia, 
professor da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (Ufop).

“É um fim melancólico, por-
que os principais envolvidos 
saem de heróis para eventuais 
criminosos. De gente que tinha 
grande potencial para limpar 
o país, viraram pessoas que 
tornaram o país menos pro-
dutivo, com menos indústria e 
menos empregos”, diz o juris-
ta Vladimir Feijó, professor de 
Direito do Ibmec-MG.

Para o advogado Thiago 
Elias, no entanto, o legado da 
Lava Jato fala mais alto. “Que a 
operação fez muito pelo país é 
inegável. É um marco no com-
bate à corrupção. Eu não diria 
que foi um fim melancólico, 
mas mais um fim antecipado. 
Até pela importância, merecia 
durar mais”. (Carlos Mazza)

Apesar de todos os 
problemas que podem ter 
acontecido, e é importan-
te que sejam investiga-
dos, inclusive se isso pu-
der ter repercussões em 
processos, avalio que ain-

da assim o saldo é muito positivo. 
Primeiro porque colocamos em-
presários bilionários na cadeia, 
o que era algo inimaginável, e 

também um ex-presidente, o que 
também não era imaginável en-
tre nossa elite política. E não só 
colocou na cadeia como ele não 
saiu no outro dia, demorou al-
guns meses, quebrando a tradi-
ção de impunidade. Então é claro 
que foi um marco para o combate 
à corrupção. Não limpou o País, 
precisaria de muitas Lavas Jato 
para isso, mas é um marco”.

“Como um todo, tendo 
a crer que foi negativo. O 
nosso País precisa, para 
sair do estágio que está, 
de bastante investimento, 
público e privado. Se ele 

contesta que o investimento pú-
blico foi desviado por corrupção, 
mais ainda vamos depender do 
dinheiro privado, que depende de 
segurança jurídica. O investidor 

precisa achar que o cumprimento 
das leis vai ser uma garantia de 
contratos e investimentos, e essa 
coisa de inventar regras pro-
cessuais casuísticas, de dobrar 
a lei seguindo a voz das ruas, a 
vontade geral, gera insegurança 
e afasta investimentos a longo 
prazo. O dinheiro honesto pode 
ficar temerário diante dessa in-
segurança”.

Advogado e jurista

Jurista e professor 

do Ibmec-MG

Thiago Elias

Vladimir Feijó

CONFRONTO DAS IDEIAS \ 
O POVO procurou dois juristas e lançou a seguinte pergunta: 
O saldo da Lava Jato é mais positivo ou negativo para o País? 

Legado

POSITIVO

NEGATIVO
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Por 364 votos a 130, a Câma-
ra dos Deputados decidiu ontem 
manter a prisão do parlamentar 
Daniel Silveira (PSL-RJ) por di-
vulgar vídeo com críticas e ata-
ques a ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O pes-
selista foi detido na última ter-
ça-feira, 16, em cumprimento de 
mandado expedido pelo minis-
tro Alexandre de Moraes.

Dos 22 deputados da banca-
da do Ceará na Casa, 17 foram a 
favor da manutenção da prisão. 
Apenas cinco se posicionaram 
contra: Vaidon Oliveira (Pros), 
Capitão Wagner (Pros), Heitor 
Freire (PSL), Jaziel Pereira (PL) e 
Danilo Forte (PSDB).

Silveira foi alvo de ação da 
Polícia Federal logo depois de 
publicar vídeo nas redes sociais 
com ameaças a membros do Su-
premo, entre eles Edson Fachin, 
relator da Lava Jato na Corte, 
Gilmar Mendes, Luís Roberto 
Barroso e o próprio Moraes.

Segundo entendimento do 
ministro, a cargo de quem está 
o inquérito que investiga fake 
news e atos antidemocráticos, o 
conteúdo preparado e publicado 
por Silveira é atentatório à or-
dem e à segurança nacional.

Mesmo controversa, a tese 
empregada para justificar a 
prisão em flagrante foi valida-
da pelo plenário do STF, que, 
em sessão no dia seguinte ao 
da ação, se reuniu e chancelou 
a decisão do relator, por placar 
de 11 votos a zero – uma unani-
midade rara.

Pressionada, a Câmara ava-
liou e votou nessa sexta-feira 
relatório da deputada Magda 
Mofatto (PL-GO) favorável à pos-
tura do STF e pela permanência 
do deputado do PSL em deten-
ção. Para que o documento fosse 
aprovado, eram necessários 257 
votos – foram obtidos 364.

Presidente da Câmara, o de-
putado Arthur Lira (PP-AL) 
classificou o episódio envol-
vendo o congressista bolso-
narista como “um ponto fora 
da curva”, enfatizando aquilo 
que considera como uma ex-
cepcionalidade.

O parlamentar também 
anunciou a criação de comissão 
extraordinária para se debruçar 
e deixar mais preciso o artigo da 
Constituição que trata das imu-
nidades parlamentares.

Líder da minoria na Câmara 
e um dos que votaram a favor 
da prisão de Silveira, o deputa-
do petista José Guimarães (PT) 
destacou o resultado. “Foi uma 
decisão histórica, com maioria 
grande. Mostra bem que a Câ-
mara está retomando o feito e 
impondo limites. Não tinha ou-
tro caminho”, respondeu.

Ainda conforme o parlamen-
tar do PT, o Legislativo colocou 
“uma pá de cal nessa política do 
ódio que os bolsonaristas que-
rem desenvolver no país, que 
agride todo mundo e fica por isso 
mesmo”. “Foi um sinal impor-
tante para o futuro”, continua. 
“Vão pensar duas vezes antes de 
agredir a democracia.”

Deputado do PV, Célio Studart 
concorda com essa avaliação. 
“Isso retrata o momento da Câ-
mara de demonstrar que não 
vai, a partir de então, nem acei-
tar esse tipo de discurso de fora 
para a Câmara, nem vai permitir 
que deputados façam contra ou-
tros poderes”, analisa.

Para ele, trata-se de uma 
“forma de tentar começar a 
ajustar os impasses e as crises 
gravíssimas que tivemos ano 
passado entre Congresso, Presi-
dência e STF”.

“O Parlamento foi sensa-
to e seguiu rigorosamente a 
Constituição”, acrescentou 
Dênis Bezerra (PSB), de acor-
do com quem os “excessos 
foram podados”. “Ninguém 
pode se arvorar na imunida-
de parlamentar para atacar 

| 5 foram contra | 

Câmara decidiu manter Daniel Silveira preso após divulgar vídeo com ameaças a ministros 

do Supremo Tribunal Federal

Maioria dos cearenses vota 
por manutenção da prisão de 
deputado bolsonarista

MiChel Jesus/CâMara dos deputados

SILvEIrA foi autorizado a se 
manifestar remotamente e 

pediu desculpas

“Peço desculpas a qualquer 
brasileiro que tenha se insultado 
com isso”, diz Daniel Silveira  

Defesa.

Autorizado a se manifes-
tar remotamente na sessão 
que votou relatório que pedia 
sua permanência na prisão, o 
deputado Daniel Silveira (PS-
L-RJ) se desculpou ao menos 
5 vezes. “Eu me excedi. Peço 
desculpas a qualquer brasi-
leiro que tenha se insultado 
com isso, mas já me arrepen-
di”, disse o parlamentar, preso 
num batalhão da PM no Rio.

O pesselista teve direito a 
fala por mais de 15 minutos, nos 
quais aproveitou para ressaltar 
a importância do STF, afirmar 
que não representa risco à de-
mocracia e que “todo ser huma-
no erra”.  “Quem nunca fez isso 
na vida? Já tivemos conflitos, 
debates, ideias e ainda assim 
a democracia sempre venceu”, 

assinalou o parlamentar.
Em seguida, fez apelo por 

sua liberdade e lembrou cole-
gas de mandato que hoje era ele 
o alvo da ação, mas que amanhã 
poderia ser qualquer um deles, 
recorrendo ao espírito de corpo 
da Casa. O argumento não co-
lou. Relatora do caso, a deputa-
da Magda Mofatto (PL-GO) foi 
incisiva na sua manifestação.

“Temos entre nós um de-
putado que vive de atacar a 
democracia e as instituições e 
transformou o exercício de seu 
mandato em uma plataforma 
de propagação do discurso do 
ódio, de ataques a minorias, de 
defesas de golpes de Estado e 
de incitação à violência contra 
autoridades públicas”.(Henri-

que Araújo)

HEnrIquE ArAújo
henriquearaujo@opovo.com.br

ediÇÃo: joão mArcELo SEnA | JoaoMarCelosena@opovo.CoM.Br | 

a independência dos poderes, 
incitar a violência e principal-
mente afrontar a nossa demo-
cracia”, concluiu o deputado.

Contrário à prisão de Silveira, 
Capitão Wagner (Pros) se pro-
nunciou no plenário dizendo que 
“o ato praticado pelo STF não en-
contra amparo jurídico em lugar 
nenhum” e que “apoiar a prisão 
desse parlamentar é abrir mão 
do nosso poder revisor”.

Wagner complementou: “Se 
querem acabar com os excessos, 
não concordem com abuso de 
autoridade. Nosso dever é julgar 
o ato legal, estamos passando a 
mão em um ato irregular prati-
cado por quem deveria proteger 
a Constituição”.

Após a decisão, cabe agora ao 
Supremo converter a prisão em 
preventiva ou mesmo relaxá-la, 
de modo que o deputado possa 
cumpri-la fora da carceragem.
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A Polícia Federal prendeu 
ontem um ex-desembargador 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJ-CE). Segundo a corporação, o 
magistrado já foi condenado em 
definitivo pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) na Operação Ex-
presso 150, que apura esquema 
de venda de liminares durante 
plantões do TJ-CE, e foi preso em 
sua residência, no bairro Cocó.

A PF não divulgou o nome do 
magistrado preso, mas a idade 
e o tempo de pena publicados 
em nota da corporação, assim 
como o número da ação penal 
confirmado pelo STJ, coinci-
dem com o caso de Carlos Fei-
tosa, 71, condenado pela Corte 
superior em abril de 2019 a três 
anos, dez meses e 20 dias de 
reclusão, dentro dos desdobra-
mentos da Expresso 150.

Além do tempo de prisão, 
inicialmente a ser cumprida no 
regime semiaberto, o ministro 
Herman Benjamin, do STJ, de-
terminou em maio do ano pas-
sado a inscrição do nome do 
ex-desembargador no Cadastro 
Nacional de Condenados por Ato 
de Improbidade Administrativa 
e por ato que implique inelegibi-
lidade (CNCIAI).

O ministro também comu-
nicou à Procuradoria-Geral de 
Justiça do Ceará (PGJ) que adote 
providências para ressarcimen-
to aos cofres públicos no caso.

Na condenação específica 
que motivou a prisão, Feitosa 
foi sentenciado pelo crime de 
concussão, acusado de “extor-
quir” pelo menos dois servi-
dores do TJ-CE. O ex-desem-
bargador responde ainda a 
outra ação penal no STJ dentro 
do escopo da Operação. Neste 
outro processo, Feitosa já foi 
condenado a 13 anos, oito me-
ses e dois dias de prisão por 

corrupção passiva, mas o caso 
ainda está em fase de recurso.

Carlos Feitosa já estava afas-
tado do cargo desde junho de 
2015, quando o STJ determinou, 
além do afastamento do magis-
trado, uma busca e apreensão 
de documentos dentro de seu 
gabinete no TJ-CE. Em setem-
bro de 2020, Feitosa foi punido 
pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) na via administrati-
va, com pena de aposentadoria 
compulsória.

Carlos Feitosa é acusado de 
participar, junto com o filho, o 
advogado Fernando Feitosa, de 
um esquema que vendia alvarás 
de soltura para presos no Ceará. 
Outros ex-desembargadores do 
TJ-CE são investigados pelo “co-
mércio”, que ocorria nos plan-
tões judiciais e era discutido pelo 
WhatsApp. Cada decisão chega-
va a custar até R$ 150 mil, por 
isso o nome Expresso 150.

A primeira fase da opera-
ção ocorreu em junho de 2015, 

| VENDa DE liMiNaRES | Carlos 

Feitosa já estava afastado do cargo desde junho de 2015, quando o STJ determinou uma busca e 

apreensão de documentos dentro de seu gabinete no TJ-CE

Expresso 150: 
Ex-desembargador do 
TJ-CE é preso no Cocó

carlos mazza

carlosmazza@opovo.com.br

MarCello Casal JragênCia Brasil

sUpErIor tribunal de Justiça já havia 
condenado Feitosa em 2019

provocando grande repercussão 
no Judiciário cearense. A Ex-
presso 150 teve origem ainda em 
2013, após a Operação Cardume, 
da Polícia Federal, interceptar li-
gações de traficantes de drogas 
que apontavam um esquema de 
soltura de criminosos em anda-
mento no TJ-CE. 

Entre os beneficiados pela 

concessão de habeas corpus do 
esquema, estariam presos en-
volvidos em crimes graves, como 
homicídios e tráfico de drogas. 
Em sua defesa, Carlos Feitosa 
negou as acusações, afirmando 
que as trocas de mensagens que 
discutiam a venda de sentenças, 
interceptadas pela Polícia, não 
teriam passado de “brincadeira 

entre amigos e mera simulação 
de atos de corrupção”.

Na tarde de ontem, Carlos 
Feitosa foi levado à sede da PF 
em Fortaleza. De lá, ele deve ser 
encaminhado ao sistema pri-
sional do Estado. A reportagem 
tentou entrar em contato com 
a defesa do ex-desembargador, 
mas não obteve resposta.
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PILHA de dinheiro apreendida na 
locadora de propriedade de Adail 

Carneiro, no Bairro de Fátima

O EX-DEPUTADO E AS 
PILHAS DE DINHEIRO

I
nformou o repórter Demitri Túlio que o ex-deputado 
federal Adail Carneiro disse, em audiência online na 
11ª Vara Federal, em Fortaleza, na última quarta-fei-
ra, 17, que não lavou dinheiro. Para lembrar: ele foi 

preso em 19 de novembro do ano passado durante a Ope-
ração a Operação Km Livre 2, da Polícia Federal, em pos-
se de R$ 1.988.635,00. Era a semana seguinte ao primeiro 
turno das eleições municipais. De acordo com Adail, ele 
estava com o dinheiro por ter medo de uma greve dos 
bancos. 

O temor é intrigante, pois dois meses antes os bancários 
haviam assinado acordo com a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban), aprovados pelas assembleias 
de bancários pelo País. Não sei se Adail tinha alguma 
manifestação de paranoia, ou se tinha informações 
privilegiadas — que não se confirmaram.

O mais intrigante é que, em setembro de 2016, Adail 
provavelmente estava acometido do mesmo receio. 
Afinal, em setembro daquele ano, coincidentemente 
também em período de eleições municipais, a Polícia 
Federal igualmente realizou operação na locadora de 
veículos de propriedade dele. E encontrou pilhas de 
dinheiro, da mesma maneira.

E, olha, ele devia temer uma greve mais prolongada em 
2016, pois, naquela ocasião, a Polícia Federal encontrou 
R$ 5,9 milhões em dinheiro na empresa.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DIVULGAÇÃO/PF

NÃO TINHA COMO TERMINAR BEM
Na quinta-feira, o início do motim de policiais militares 
completou um ano e ontem fez aniversário aquele que é 
candidato a mais insólito momento da história política 
cearense. Sinceramente, o Brasil anda tão anestesiado 
com algumas coisas que a gente assiste a coisas 
verdadeiramente espantosas e reage quase como se fosse 
algo normal. A gente até se admira, mas falta ênfase. 
Logo passa e a gente rememora como se fosse uma 
coisa banal. Pessoal, policiais atiraram num senador da 
República. Isso por si só seria um choque. O que fazia o 
senador? Avançava em cima de uma retroescavadeira 
— ele sabe operar uma retroescavadeira; tudo bem, 
é engenheiro por formação, mas isso em si era já algo 
digno de nota — contra um quartel de Polícia. Dentro do 
qual havia policiais amotinados, mascarados e armados, 
com suas famílias.

Onde está o erro? Em tudo. Ninguém tem razão. penso 
que há um erro de origem: policiais não podem se 
amotinar. Não podem tomar de assalto os batalhões. Não 
podem protestar de máscaras e com armas em punho. 
Tudo muito errado.

Isso não dá razão a Cid Gomes (PDT) — o tal senador, 
que me dou conta de só agora citar o nome, embora você 
provavelmente já soubesse de quem eu falava. Entendo 
que o gesto de Cid não tinha como terminar bem. O que 
poderia acontecer? Se ele prossegue ia passar por cima 
das pessoas — estava evidente que elas não iam sair 
do meio e, ao resistirem segurando o portão quando ele 
avançou, já nem tinham como escapar sem se machucar. 
Só podia dar errado. Felizmente o resultado não foi pior.

Informa o repórter Lucas Barbosa, aqui no O POVO, 
que as investigações ainda não foram concluídas. 
Como as pessoas estavam mascaradas, não sei se será 
possível identificar a autoria dos disparos. O episódio 
é integralmente bizarro e o inquérito inconcluso é 
ingrediente extra.

A SOLUÇÃO DO GENERAL

O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando 
da Petrobras após os aumentos de preço de combustível 
saírem de controle. A solução que ele encontrou parece 
ser a única que conhece: colocou um general na função. É 
assim que ele age. Se tem um setor com problema, coloca 
um general para tomar conta. Fez o mesmo no Ministério 
da Saúde e olha como estamos.

O governador de São Paulo, 
João Doria, fi cou indignado com 
a postura do Ministério da Saú-
de de tentar colocar a culpa pela 
falta de vacinas contra Covid-19 
no País no atraso na entrega de 
doses da Coronavac.

“O Ministério da Saúde omitiu 
informações para tentar res-
ponsabilizar o Instituto Butantan 
pelo atraso na entrega de doses 
da vacina. Já foram entregues 
9,8 milhões doses para imuniza-
ção. De cada 10 brasileiros, nove 
estão recebendo a vacina do Bu-
tantan”, disse.

Este é mais um episódio de 
tensão entre governo federal 
e paulista. Na quinta-feira, 
18, o Ministério da Saúde disse 
que iria repensar a distribui-
ção de doses das vacinas por 
causa de atrasos na entrega 
pelo Butantan.

“É inacreditável que o Minis-
tério da Saúde queira atribuir 
ao Butantan a responsabilida-
de pela sua incompetência, sua 
inefi ciência e sua incapacidade”, 
afi rmou Doria. “Vamos cumprir 
integralmente o compromisso 
com o ministério”, continuou.

Segundo Dimas Covas, diretor 
do Instituto Butantan, o com-
prometimento com a entrega 
dos imunizantes é enorme. “Foi 
assinado o contrato no dia 7 de 
janeiro. Foi dito ao Ministério de 
que haveria atraso de matéria
-prima, pois éramos para ter re-
cebido no dia 6 de janeiro. E para 
se ter uma ideia, o Ministério pa-
gou adiantado para os dois con-
tratos, com AstraZeneca e Covax, 
mas não recebeu nenhuma dose. 
Existe falta de planejamento”, 
explicou, mostrando os ofícios 

que foram encaminhados no ano 
passado ao ministério oferecen-
do vacinas.

“Até abril vamos totalizar 46 
milhões de doses, que é obje-
to do primeiro contrato com o 
Ministério da Saúde. De maio a 
agosto serão mais 54 milhões de 
doses, que dependem da chega-
da de insumos da China. Este é o 
segundo contrato. Então vamos 
totalizar 100 milhões de doses 
até agosto”, continuou, lembran-
do que as críticas do governo 
federal à China não contribuem 
para agilizar os processos. “O 
ministério precisa assumir sua 
responsabilidade. Precisamos 
olhar a realidade e não a fi cção.”

O ritmo lento da vacinação 
no Brasil fez com que Eduardo 
Pazuello, ministro da saúde, mu-
dasse a orientação para aplica-
ção das doses. Em um primeiro 

momento, a ideia era guardar 
a segunda dose para garantir a 
imunização completa da pessoa 
que já foi vacinada. Agora, ele 
entende que não é preciso reter 
metade dos lotes disponíveis até 
a aplicação da segunda dose do 
imunizante. A nova orientação 
passaria a valer a partir do dia 23 
deste mês.

Para o governo paulista, essa 
determinação é uma boa inicia-
tiva, mas por causa das relações 
estremecidas, prefere esperar 
uma comunicação ofi cial para 
mudar o plano de vacinação. “Se 
vier um ofício iniciaremos ime-
diatamente a liberação dessas 
doses. Mas precisamos de um 
documento que nos dê essa se-
gurança”, avisou Regiane de Pau-
la, coordenadora de controle de 
doenças da secretaria de Estado 
da Saúde. (Agência Estado)

GOVERNADOR taxou como 
‘inacreditável' fala do ministério sobre 

distribuição da CoronaVac

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SÃO PAULO

| IMUNIZAÇÃO | 
Governador de São Paulo reclama da tentativa de colocar a 

culpa pela falta de vacinas em atraso na entrega de doses

Doria rebate Saúde: ‘de 10 
brasileiros, 9 estão recebendo 
a vacina do Butantan'
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O Governo do Ceará assinou 
ontem um protocolo de intenções 
com a empresa australiana Enegix 
Energy para implantação de uma 
planta de produção de hidrogênio 
verde no Complexo do Pecém. O 
investimento é estimado em US$ 
5,4 bilhões. Também firmou acor-
dos com o próprio porto cearen-
se, a Federação das Indústrias do 
Ceará (Fiec) e a Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC) para, a partir 
desta planta, estruturar um hub 
de hidrogênio verde - e toda a ca-
deia produtiva que gira em torno 
dele - no Estado.

O projeto é uma das principais 
apostas do Governo para impul-
sionar a economia cearense nas 
próximas décadas. E não sem 
razão. O hidrogênio, que é verde 
quando produzido a partir de fon-
tes de energias renováveis, está 
sendo chamado de combustível do 
futuro, justamente por não emitir 
gás carbônico na atmosfera.

No caso do projeto cearense, 
deve ser montado no Complexo 
do Pecém uma planta de eletró-
lise que vai usar como insumos a 
energia eólica e solar. O método 
utiliza corrente elétrica para se-
parar o hidrogênio do oxigênio 
que existe na água.

Ontem, em cerimônia virtual, 
o governador Camilo Santana 
destacou que o forte potencial 
eólico e solar do Estado, a loca-
lização geográfica privilegiada e 
a estrutura logística do Comple-
xo do Pecém, colocam o Ceará 
em condição diferenciada neste 
mercado. “É a única energia ver-
de que pode ser transportada. 
E com o potencial que temos no 
Estado, podemos transportar 
essa tecnologia para o mundo 
inteiro”, afirmou.

Embora vários países e em-
presas já estejam investindo alto 
neste mercado, no mundo ainda 
não há produção de hidrogênio 
verde em larga escala. E é neste 
pioneirismo que o Governo foca 
para se tornar o principal produ-
tor e exportador do combustível. 
“Nós estamos aqui dando o pon-
tapé inicial para um momento que 
considero histórico para o Ceará.”

O CEO da empresa australia-
na Enegix Energy, Wesley Cooke, 
que participou do evento de for-
ma remota, ressaltou o potencial 
de geração de empregos do em-
preendimento. “Esse é um grande 
projeto que irá gerar milhares de 

empregos em sua construção, e 
centenas após o início da opera-
ção, ajudando a melhorar a vida de 
muitos cearenses.”

 O hub cearense tem a seu fa-
vor também a proximidade com 
o Porto de Roterdã, um dos acio-
nistas do Complexo do Pecém e 
que também administra o porto 
holandês, que já é considerado um 
importante hub de energia para o 
noroeste da Europa. Até 2050, se-
rão transportados, via Roterdã, 20 
milhões de toneladas de hidrogê-
nio verde. Deste montante, apenas 
10% teriam condições de ser pro-
duzidos localmente. Ou seja, 90% 
precisará ser importado.

Ontem, dentre os protocolos 
assinados, está a criação de um 
grupo de trabalho que vai coor-
denar as ações para estrutura-
ção dessa cadeia produtiva no 
Estado. O reitor da UFC, Cândido 
Albuquerque, informou que as 
pesquisas que hoje já são realiza-
das na Universidade têm muito a 
agregar para o desenvolvimen-
to do projeto. “Este hub significa 
que, ao contrário de esperar que 
outros países produzam para que 
nós importemos, estamos crian-
do, inovando e empreendendo. 
Isso é essencial.”

Ao falar do potencial do mer-
cado, o presidente da Fiec, Ri-
cardo Cavalcante, lembrou que a 
base industrial de muitos países 
já está sendo modificada para 
operar com a tecnologia. Mas 
há espaço também para uso do 
produto como combustível em 
diversas áreas, como a aviação. 
“Não tenho dúvidas de que isso 
poderá mudar o perfil socioeco-
nômico do Estado.”

Com o hub, o secretário de de-
senvolvimento econômico e tra-
balho (Sedet), Maia Junior, acredi-
ta que o Estado pode dar um salto 
também de geração de emprego e 
renda de maior valor agregado. “É 
um projeto de futuro. Hoje damos 
um pontapé importante para co-
lhermos os frutos lá na frente.”

Ele reforçou que o governo cea-
rense também integra o projeto 
Pro QR, em parceria com o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia e a 
Agência de Desenvolvimento Ale-
mão, em pesquisas para produção 
de querosene de aviação a partir 
de hidrogênio verde. Inicialmente, 
a negociação é que o projeto piloto 
ocorra no terreno da Fraport, em 
Fortaleza. “É uma nova economia, 
limpa, descarbonizada, em linha 
com o meio ambiente e os cenários 
mundiais, e que vai proporcionar 
grandes riquezas e oportunidades 
para o povo cearense.”

| COMbustívEl dO futurO |  Em cerimônia virtual, 

Camilo Santana assinou protocolo de intenções com a empresa australiana Enegix Energy

Hub de hidrogênio no Ceará 
terá investimento de 
US$ 5,4 bilhões

Carlos gibaja

Além do Acordo com a enegix energy, o 
projeto conta com a parceria do governo 

com o Complexo do Pecém, Fiec e UFC para 
viabilizar o hub de hidrogênio 

IrnA cAvAlcAnte
irnacavalcante@opovo.com.br

ediÇÃo: AdAIlmA mendes  |  adailma.mendes@oPovodigital.Com

O que O Ceará tem a ganhar COm O nOvO hub:

O QuE O CEArÁ tEM A GANHAr COM O NOvO Hub:

exportAções
Uma planta de hidrogênio verde, 
além de gerar emprego e renda 
no estado, também pode inserir 
um novo nicho de produtos na 
pauta de exportação cearense.

pArqUes de energIAs 
renováveIs
Hoje, o Ceará tem cerca de 2,4 
gW de potência instalada, entre 
projetos eólicos e solares. 
Mas essa energia já está 
comercializada. ou seja, para 
atender ao hub, seriam 
precisos novos projetos e em 
uma escala bem maior. o que 
viabilizaria, por exemplo, a 
implantação de plantas  
eólicas offshore (no mar).

IndústrIAs, comércIos  
e servIços 

estimula que mais indústrias, 

comércios e empresas de 
serviços se especializem no 
fornecimento de equipamentos 
e insumos para produção de 
hidrogênio do estado. 
dependendo da forma como 
esse hidrogênio for 
transportado há espaço para 
atração de empresas de 
liquefação de hidrogênio.

sUbstItUIção do cArvão 
outras indústrias, como 
siderúrgicas, refinarias, 
cimenteiras, também podem 
fazer a conversão de processos 
para usar hidrogênio verde em 
substituição ao carvão e assim 
reduzir a emissão de Co2.

ágUA do mAr 

abre oportunidade para uma 
usina de dessalinização da água 
do mar.

bIogás  
Podem surgir plantas de biogás 
interessadas em produzir 
hidrogênio a partir de biomassa. 
esse material também poderia 
ser escoado a partir do porto do 
Pecém.

novAs tecnologIAs 
o projeto do hub prevê a criação 
de um laboratório especializado 
no Parque tecnológico da UFC. 
O que pode significar um salto 
em termos de inovação.

cApAcItAção  
também há ganho em capital 
humano, na formação e 
especialização de profissionais 
neste setor.

Fonte: Complexo do Pecém

Com 84 parques eólicos em 
operação e 1.066 aerogerado-
res, o Ceará atingiu no mês de 
fevereiro a marca de 2,1 GW de 
capacidade instalada. É o quarto 
maior produtor de energia eólica 
no Brasil. Os dados são do ba-
lanço divulgado ontem, 19, pela 
Associação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEólica) que mostra 
que o setor responde por 10,3% 
da matriz energética brasileira. 

São 18 GW de capacidade insta-
lada, em 695 parques eólicos e 
mais de 8.300 aerogeradores.

“Há exatos dez anos, em 2011, 
tínhamos menos de 1 GW de ca-
pacidade instalada e cá estamos 
nós comemorando 18 GW no iní-
cio de 2021. É um feito impres-
sionante, fruto não apenas dos 
bons ventos brasileiros, mas 
também de uma indústria que 
se dedicou a construir fábricas, 

trazer e implantar novas tec-
nologias e que se tornou muito 
competitiva”, explica Elbia Gan-
noum, presidente da ABEEólica.

No ranking brasileiro de 
produção eólica, o Ceará está 
atrás apenas do Rio Grande do 
Norte (5,1 GW), Bahia (4,8 GW) 
e Piauí (2,2 GW). Mas, é o tercei-
ro em número de parques e na 
quantidade de aerogeradores. 

Gannoum acredita que até 

2024, considerando apenas os 
leilões já realizados, o Brasil 
terá cerca de 28 GW de projetos 
eólicos. “Estes são números que 
devem ser comemorados e po-
dem ser ainda maiores, porque 
não captam completamente o 
bom desempenho do mercado 
livre, que vai se somando a es-
ses valores conforme os novos 
contratos vão sendo fechados.” 
(Irna Cavalcante)

| EM fEvErEIrO NO EstAdO | 

Parques eólicos atingem 2,1 GW de potência

percentual de participação de 
energia eólica na matriz 
energética brasileira

10,3%
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ECONOMIA

ESTADOS TERÃO DE DESENHAR POLÍTICAS DE TRABALHO

E
nquanto não houver vacinação em massa e o coronavírus não for 
controlado, a economia sofrerá os prejuízos das restrições impostas. 
Os mais pobres sentem o lado mais cruel dessa tragédia sanitária, 
empurrados para situações subumanas.

Quem conseguiu voltar ao mercado de trabalho, em muitos casos, 
teve de se submeter a novas formas de contratação. O emprego in-

termitente foi uma delas. Em 2020, no Ceará, foram gerados 18.546 novos postos de 
trabalho; destes, 2.470 foram intermitentes, segundo os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged). Ou seja, das novas vagas abertas, 13,3% 
eram neste formato.

Como tudo na vida, os números também dependem do ângulo observado e, assim, 
o saldo da geração de emprego também é relativo: quando se olham as admissões, 
esses contratos representam pouco mais de 1 % das movimentações. Uma das lei-
turas feitas é de que o empresariado local costuma fazer ajustes através da rotati-
vidade do seu corpo de empregados, mas ainda é cauteloso na forma de contratar. 

Independente do olhar sobre o saldo de admissão e das novas formas de contra-
tação em diversos setores, o mais relevante é a necessidade de uma estratégia de 
trabalho e emprego. Essa é uma questão que vem sendo discutida no mundo todo, 

principalmente diante do crescimento do número de trabalhadores informais que 
prestam serviços através de aplicativos.

A pandemia expôs o agravamento da precarização do trabalho e da situação das 
pessoas que estão desprotegidas sem seguro-desemprego, sem auxílio emergen-
cial e mergulhadas na informalidade.

Os estados têm tido um papel importante no combate ao vírus, assumindo a li-
derança das ações. Infelizmente terão de assumir mais esse papel. Não é possível 
esperar só o Governo Federal: será preciso o desenvolvimento de uma intelligent-
sia para lidar com a situação, que não pode se restringir à manutenção de algumas 
agências do Sine, nem ao pagamento de auxílio emergencial a algumas categorias 
desprotegidas (como foi o caso recente do setor de eventos), nem à atração de in-
vestimentos. As ações terão de ser amplas, voltadas para políticas de médio e curto 
prazo, prevendo um tempo até superarmos essa catástrofe, e envolvendo a inicia-
tiva privada. 

A situação exige pensamentos “fora da caixa”, construídos de forma conjunta com 
a sociedade, e não apenas a aplicação de velhos modelos. Mesmo com os desgas-
tes ocorridos devido às restrições impostas a alguns setores, o governador Camilo 
Santana ainda possui capital político para sair na frente e inovar nessa área.

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

de segunda a sexta.

HUB 

O lançamento do Hub de 
Hidrogênio Verde, assi-
nado ontem, pode colo-
car o Ceará em posição de 
destaque global na área 
de energia. O presiden-
te do Centro Industrial 
do Ceará (CIC), Marcos 
Soares, prevê mais in-
vestimentos e estímulo 
às empresas ligadas às 
energias eólica e solar. 
Pelas projeções interna-
cionais, em 2050, o hidro-
gênio representará 18% 
de toda a energia consu-
mida mundialmente.

ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENERGIAS

TV
Você pode assistir ao programa 

O POVO Economia também através  
do portal: fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa página: facebook/

opovocbn

O governo federal anunciou, 
no início da noite de ontem, 19, 
que vai trocar o presidente da 
Petrobras. Em nota, o Ministé-
rio de Minas e Energia (MME) 
anunciou que “decidiu indicar 
o senhor Joaquim Silva e Luna 
para uma nova missão, como 
conselheiro de administração e 
presidente da Petrobras, após o 
encerramento do ciclo, superior 
a dois anos, do atual presidente, 
senhor Roberto Castello Bran-
co”. Silva e Luna tem 71 anos, é 
general e atualmente é presi-
dente de Itaipu. Ele já foi minis-
tro da Defesa.

Em nota, a Petrobras infor-
mou ontem ter recebido ofício do 
MME solicitando a convocação 
de Assembleia Geral Extraor-
dinária para promover a subs-
tituição e eleição de membro 
do Conselho de Administração. 
Assim, o Conselho ainda preci-
sa aprovar o nome indicado. O 
governo, porém, tem maioria no 
colegiado de 11 membros. Ainda 
no comunicado, a “Petrobras es-
clarece que o presidente Roberto 
Castello Branco e demais Direto-
res Executivos da empresa tem 
mandato vigente até o dia 20 de 
março de 2021”. 

O temor de interferência po-
lítica na Petrobras, com amea-
ça reiterada do presidente Jair 
Bolsonaro ao presidente da es-
tatal, fez as ações da petroleira 
caírem ontem, somadas, mais 
de 14,5% na Bolsa brasileira, a 

B3. No total, a empresa perdeu 
quase R$ 30 bilhões em valor 
de mercado. “Anuncio que te-
remos mudança, sim, na Pe-
trobras”, disse Bolsonaro no 
começo da tarde de ontem. O 
presidente, no entanto, acres-
centou que “jamais vamos in-
terferir nessa grande empresa, 
na sua política de preço”.

Os comentários acontecem 
um dia depois de ele anun-
ciar que vai zerar os tributos 
federais sobre o diesel, após 
novo anúncio de reajuste dos 
combustíveis pela Petrobras. 
A medida, porém, para se 
ofi cializar precisaria de um 
corte de orçamento ou gera-
ção de uma nova fonte de re-
ceita, ou estaria infringindo 
um dos artigos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

Bolsonaro considerou o au-
mento, o quarto do ano, “fora da 
curva” e “excessivo”. Durante sua 
live semanal no Facebook, na 
quinta-feira, 18, ele reforçou que 
não pode interferir na estatal, 
mas ressaltou que a medida “vai 
ter consequência”.

Após o anúncio, já após o 
fechamento da B3, as ações 
da Petrobras continuaram em 
queda, agora na Bolsa de Nova 
York. A queda passou dos 9% 
nas negociações after market 
(que acontecem após o fecha-
mento do pregão).

Na avaliação do economista e 
advogado Rodrigo Guedes Nu-
nes, do escritório Harris Bric-
ken, as ações do presidente po-
dem gerar um grande impacto 
negativo na política econômica 
do País, com repercussões no 
controle fi scal e gerar uma in-
segurança ainda maior sobre a 
economia brasileira.

“Logicamente, o presiden-
te tem a liberdade de agir, por 
meio de decreto, para zerar 
impostos e também de demitir 
o presidente da Petrobras. En-
tretanto, essas medidas toma-
das de forma atabalhoada, sem 
um estudo e planejamento, po-
dem ser um verdadeiro “tiro no 
pé”. A interferência na Petro-
bras é péssima, além de man-
char a imagem do País interna 
e externamente, mina a credi-
bilidade para os investidores 
e pode criar um efeito cascata 
negativo em outros setores da 
economia”, afi rma.

Ainda ontem, o Conselho 
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) anunciou que 
instaurou um inquérito ad-
ministrativo para investigar 
práticas anti competitivas no 
mercado de postos de gasolina 
no Distrito Federal e monitora-
mento do mercado de revenda 
de combustíveis em todos os 
estados para rastrear “possível 
comportamento colusivo”. (Sa-
muel Pimentel, com informa-
ções da Agência Estado)

| INSTABILIDADE | O temor de interferência 

política na Petrobras fez as ações da empresa caírem ontem mais de 14,5% na bolsa brasileira, a B3

Bolsonaro pede demissão de 
presidente da Petrobras e indica 
general para vaga

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

JOAQUIM SILVA e Luna é 
atualmente presidente de Itaipu

MARACANAÚ

ABERTURA DE CONCESSÕES

O empresário André Siqueira assumiu a Secretaria Especial de Parcerias e Con-
cessões de Maracanaú. Recebeu o desafio de identificar oportunidades de negócio 
e atrair investimentos privados para o Município.

Trata-se de uma aposta do prefeito Roberto Pessoa na geração de oportunida-
des, através de energia solar, da operação do aterro sanitário, de reformas de es-
colas, da concessão de espaços públicos e de soluções tecnológicas para serviços 
públicos. Os contratos devem seguir os modelos de Procedimento de Manifesta-
ção de Interesse (PMI), permitindo a participação de pessoas físicas ou jurídicas.

FROSTY

NOVAS LOJAS

Em projeto de expansão para o ano de 2021, a Sorvetes Frosty abrirá mais três 
novas lojas em Fortaleza nas próximas semanas. As novas unidades serão nos 
bairros Conjunto Ceará e Genibaú, e no Solares Shopping, no Parque São José.  
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Na primeira quinzena deste 
mês, 10 mil pessoas com sus-
peita da doença buscaram so-
corro nas Unidades de Pronto 
Atendimento (Upas) de Forta-
leza. Na manhã de ontem, 67 
pessoas tiveram que esperar 
por um leito de UTI nas 35 Upas 
espalhadas pelo estado (12 es-
tão em Fortaleza).  

“As nossas Upas tiveram 
aumento no número de aten-
dimentos. Só para se ter ideia, 
em maio do ano passado, cerca 
de 10 mil pessoas foram aten-
didas nas Upas de Fortaleza 
com suspeita de Covid. Só até 
o meio de fevereiro, nós já tí-
nhamos esses 10 mil e a previ-
são é de ter, até o fim do mês, 
20 mil atendimentos, dos quais 
13% precisarão de internação”, 
alertou o titular da Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesa), Dr. 
Cabeto, em transmissão feita 
ontem pela internet. “Há um 
recrudescimento da pande-
mia. Mas, graças a Deus, com 
uma letalidade muito menor. 
Em maio de 2020 era de 9%. 
Hoje é de 1,2%”. 

No entanto, a ocupação dos 
leitos nas Upas era preocupan-
te. “No dia de hoje, aproxima-
damente 67 pessoas estão nas 
Upas do Ceará, precisando de 
leitos de UTI”, lamentou. “Mes-
mo com os 640 leitos a mais em 
relação ao que tínhamos em se-
tembro de 2020”. 

A Sesa anunciou que os lei-
tos de enfermaria exclusivos 
para a Covid-19 vão passar das 
atuais 1.478 para 2.133 até o dia 
31 de março (655 a mais). Já os 
de UTIs passarão de 610 para 
805 até o final do mês (195 a 
mais) e depois para 1.074 até 31 
de março (464 a mais). Ao todo, 
serão acrescentados em pouco 
mais de um mês 1.119 leitos de 
enfermaria e UTIs Covid. 

Diante do cenário de aumen-
to de casos e internações, além 
das mutações do novo corona-
vírus, as quais podem afetar a 
eficácia das vacinas, a secreta-
ria também anunciou que tem 
comprado e estocado Equipa-
mentos de Proteção Individual 
e outros insumos.

A pasta informou ao O POVO 
que as seis UPAs de gestão es-
tadual localizadas na Capital 
receberão o suporte. Elas estão 
localizadas nos bairros Autran 
Nunes, Canindezinho, Conjunto 
Ceará, José Walter, Messejana 
e Praia do Futuro. O processo 
de implantação dos equipa-
mentos está sendo processado 
pelo órgão.

Segundo atualização feita às 
21h07 de ontem na plataforma 
IntegraSUS, a taxa de ocupação 
de UTIs em todo o estado era 
de 88,7% e a de enfermarias, 
65,99%, com 92,52% dos leitos 
de UTI adulto utilizados. 13 uni-
dades de saúde estavam com 
100% dos leitos de UTI preen-
chidos. Em Fortaleza, as taxas 
eram de 89,77% e 80,77% para 
UTIs e enfermaria, respectiva-
mente, com 93,3% de uso das 
UTIs adulto. Cinco unidades de 
saúde da capital estavam com 
100% de ocupação de UTI. As 
Upas de Fortaleza e do estado 
estavam com vagas disponíveis 
na consulta.

| AGRAVAMENTO | Upas de Fortaleza 

devem atender o dobro de pacientes do ápice da pandemia

Sem leitos nas Upas, 
pacientes têm que aguardar 
por vagas de UTI  

 Fabio lima

ATENDImENTo nas Upas deve chegar 
a 20 mil pessoas este mês

FLÁvIA oLIvEIrA
flavia.oliveira@opovo.com.br

ediÇÃo: TâNIA ALvEs  |  taniaalves@oPovo.Com.br  

Sesa ocupará 
200 leitos do 
Hapvida a 
partir de hoje

Lotação

O secretário da Saúde do Es-
tado, Carlos Roberto Martins 
Rodrigues Sobrinho - o Cabeto, 
requisitou ontem, 19, 200 leitos 
hospitalares na rede Hapvida 
de Fortaleza. De acordo com 
a portaria número 2021/217, 
as enfermarias e unidades de 
terapia intensivas (UTIs) de-
verão estar disponíveis a par-
tir de hoje, 20, para manejo de 
pacientes contaminados novo 
coronavírus durante a segunda 
onda da pandemia da Covid-19 
na capital cearense. 

Com a lotação da rede públi-
ca de saúde de Fortaleza, Cabe-
to comunicou que a requisição 
também “abrange os serviços 
médicos, equipamentos, medi-
camentos, insumos, procedi-
mentos e exames” para “pro-
porcionar a devida assistência à 
saúde de pacientes acometidos 
pela Covid-19”. 

A princípio, em razão do es-
tado de emergência decretado 
pelo Governo do Estado, a Se-
cretaria da Saúde usará por 30 
dias os 200 leitos disponíveis ou 
quantos estiverem desocupa-
dos  do Hapvida. Com a possibi-
lidade de uma prorrogação por 
mais tempo a depender dos da-
dos epidemiológicos e o quadro 
da oferta de enfermarias e UTIs 
voltados para a Covid-19.  

Os pacientes do sistema es-
tadual de saúde serão encami-
nhados ao Hapvida por meio da 
Célula de Regulação do Sistema 
de Saúde, da Sesa. Após o fim da 
requisição, será apurado o va-
lor da indenização devida pelo 
poder público, de acordo com a 
legislação vigente.

O aumento da disseminação 
da segunda onda da Covid-19 
no Ceará persiste. Em duas se-
manas, a Capital apresentou 
aumento de 4,5% nos casos e de 
34,1% nos óbitos pela doença. 
A evolução foi registrada nas 
semanas epidemiológicas 4 e 5 
(de 24 de janeiro a 6 de feverei-
ro) em comparação à quinzena 
anterior, que corresponde às 
semanas epidemiológicas 2 e 3 
(entre 10 e 23 de janeiro).

As informações são de bo-
letim epidemiológico semanal 
publicado pela Sesa, na tarde 
de ontem. Na semana epide-
miológica 6 (entre 7 e 13 de fe-
vereiro), foram confirmados 
4.736 novos casos e 73 óbitos no 
Ceará. Os números correspon-
dem a um aumento de 5,9% e 
redução de 3,9%, respectiva-
mente, ao registrado na sema-
na anterior. (Demitri Túlio e 

Ana Rute Ramires)

Em maio, cerca 

de 10 mil pessoas 

foram atendidas 

nas Upas de 

Fortaleza com 

suspeita de Covid. 

Só até o meio de 

fevereiro, nós já 

tínhamos esses 10 

mil e a previsão é 

de ter, até o fim do 
mês, 20 mil

Dr. cabeto, 
secretário de saúde do Ceará

municípios do estado 
registraram mortes por 
Covid-19 até o dia 13 de 
fevereiro
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Ceará tem 76 casos prováveis 
de reinfecção de Covid-19

Investigação.Dois testes

Total de 76 casos prováveis 
de reinfecção por Covid-19 fo-
ram registrados no Ceará. Cada 
um deles caracteriza pessoas 
que apresentaram dois testes 
moleculares (RT-PCR) positivos 
para doença em um interva-
lo mínimo determinado — 90 
dias de diferença para os as-
sintomáticos e 45 dias para os 
que apresentaram sintomas 
clínicos. A Secretaria da Saúde 
do Estado do Ceará (Sesa) ainda 
investiga pelo menos outros 124 
casos suspeitos de reinfecção.

Não é possível, no entanto, 
confirmar que os casos real-
mente são de reinfecção. Para 
isso, a Sesa precisaria subme-
ter as amostras coletadas dos 
dois episódios ao sequencia-
mento genético viral, compro-
vando diferença significativa 
entre as duas cepas virais. 
Esse critério é defendido pela 
Organização Panamericana de 
Saúde (Opas/OMS), a qual a se-
cretária resolveu adotar para 
fazer a classificação.

Em nota técnica divulga-
da na última terça-feira, 16, a 
pasta disse que até tentou fa-
zer essa análise por meio do 
Instituto Evandro Chagas (LVR
-IEC) — órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde — mas as 
amostras enviadas não tinham 
qualidade necessária para a 
realização do procedimento. O 
médico infectologista Keny Co-
lares, que participou da elabo-
ração do documento, disse que 
a pasta está em contato com 

outros órgãos para possibilitar 
a análise genética.

O especialista explica que a 
melhor compreensão sobre ca-
sos de reinfecção é fundamental 
para entender melhor o vírus e 
controlar a pandemia. Ele res-
salta que a imunidade adquirida 
após a primeira infecção pode 
ser duradoura ou não, o que de-
termina as chances de contrair 
a doença novamente. “A gente 
sabe de doenças infecciosas, 
como o sarampo, que é difícil 
de ter duas vezes. Mas outras, 
como a malária e a tuberculose, 
são comuns acontecerem mais 
de uma vez ao longo da vida”, 
exemplifica.

A Secretária Executiva de 
Vigilância e Regulação da Sesa, 
Magda Almeida, disse que a 
reinfecção pode estar aconte-
cendo novamente porque as 
pessoas não criaram imunida-
de à nova cepa viral e estão se 
infectando. Ela disse, por meio 
da assessoria da pasta, que a 
secretaria acompanha a lista de 
pessoas que testaram positivo 
para a doença duas vezes e veri-
fica a manifestação de sintomas 
clínicos, por meio da vigilância 
epidemiológica.

Nesta semana, a secretaria 
estabeleceu ainda o termo Co-
vid-19 pós-agudo ou prolon-
gado (Long Covid, em inglês). 
A classificação descreve a per-
sistência de sintomas após três 
semanas do início da doença, 
que parece acontecer em cerca 
de 10% dos pacientes. Há ainda 

a definição de Covid-19 crônico, 
quando os casos persistem além 
de 12 semanas. 

“A ausência de proteção sina-
liza que pode não haver controle 
da disseminação da doença pelo 
esgotamento de suscetíveis, que 
tem sido de forma inadequa-
da chamada de ‘imunidade de 
rebanho'. Também importante 
é considerar que a ausência de 
proteção causada pela infecção 
natural geralmente está rela-
cionada à baixa proteção asso-
ciada aos produtos vacinais”, 
alertam os pesquisadores.

Em outubro do ano passado, 
quando a Sesa também emitiu 
nota técnica, pesquisadores 
cearenses identificaram 12 ca-
sos de pessoas que adoeceram 
duas vezes por Covid-19. O es-
tudo, no entanto, não era con-
clusivo se os casos realmente 
poderiam ser considerados 
como uma reinfecção por Co-
vid-19 no Estado e eram trata-
dos como recorrência.

Maioria dos casos prováveis 
de reinfecção atingem profis-
sionais da área da saúde 60% 
dos casos prováveis de reinfec-
ção no Ceará — quando são 
considerados critérios clíni-
cos-laboratoriais, sem confir-
mação genética — acontece-
ram em profissionais da saúde. 
Entre eles, o maior índice foi 
registrados nos médicos, que 
representam 14 dos 76 casos in-
vestigados pela Sesa; em segun-
do lugar vem os enfermeiros, 
com 13 casos. (Leonardo Maia)
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Já na espera do recebimento 
de novas doses, a Prefeitura de 
Fortaleza não está mais agen-
dando a aplicação de primeiras 
doses em idosos no drive-th-
ru. Nesta sexta-feira, 19, já não 
houve agendamentos. Por meio 
de live, a secretária da Saúde do 
Município, Ana Estela, explicou 
que as doses restantes serão 
destinadas à aplicação em do-
micílio, refazendo rotas que não 
foram concluídas ao longo da 
semana e nas salas dos  Cucas do 
Jangurussu e Modunbim.

Neste sábado e domingo, pro-
fissionais da saúde serão con-
templados, encerrando a apli-
cação das primeiras doses que 
há no estoque. Até que o Muni-
cípio receba novos imunizantes, 
o cronograma de vacinação vai 
continuar apenas com a aplica-
ção das segundas doses de quem 
já foi imunizado. “Os idosos, com 
a primeira dose, com as vacinas 
que o município de Fortaleza 
recebeu, a gente conclui hoje e 
estaremos no final de semana, 
sábado e e domingo, concluindo 
também, para os trabalhado-
res saúde que estão na linha de 
frente”, disse a secretária du-
rante a live. 

A segunda dose já aplica-
da para 19.059 pessoas em 
Fortaleza, entre eles profis-
sionais da saúde da linha de 
frente e idosos de instituições 
de longo prazo. Nesta sema-
na, o Lar Torres de Melo foi 
a primeira instituição a ser 
contemplada com a segunda 
dose. A previsão era que 788 
idosos residentes em 27 Insti-
tuições de Longa Permanên-
cia (ILPI) fossem beneficiados 
no decorrer da semana.

Fortaleza recebeu doses de 

duas vacinas aprovadas, a chi-
nesa Coronavac e a da Astraze-
neca/Oxford. A Coronavac pre-
cisa ser reaplicada dentro do 
prazo de 28 dias e a Astrazeneca 
em um intervalo maior de até 90 
dias. Com o estoque reduzido, a 
secretária tranquilizou. “Ainda 
teremos um tempo pra que eles 
sejam contemplados com essa 
segunda dose”, comentou. 

No último dia 12, segundo 
dados da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) e da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), mais 
de 60 mil idosos aguardavam 
para ser imunizados, enquan-
to o município tinha no esto-
que pouco mais de 6 mil doses 
de vacina destinadas para o 
público. Totalizando uma co-
bertura de apenas 9,89% das 
pessoas com 75 anos ou mais 
cadastradas na plataforma 
Vacine Já.

A outra faixa etária de ido-
sos, de mais de 60 anos até os 
74, segundo a Prefeitura, fa-
zem parte da segunda fase da 
vacinação, que deve acontecer 
apenas quando o restante dos 
idosos com 75 anos ou mais 
for imunizado. 

A secretária destacou tam-
bém que a Prefeitura está em 
estado de preocupação com o 
aumento de casos nas últimas 
quatro semanas. “Nós esta-
mos em uma segunda onda 
nas últimas quatro semanas. O 
desenho epidemiológico e as-
sistencial nos mostra que nós 
estamos em franco crescimen-
to dos casos”, afirmou.

A cidade já busca a ampliação 
dos leitos exclusivos para Co-
vid-19. Fortaleza terá 170 leitos 
de observação para Covid-19 em 
suas Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), conforme anuncio 
do prefeito José Sarto (PDT). A 
ampliação dos leitos nos equi-
pamentos desse porte na Capi-
tal cearense busca aumentar a 
capacidade de atendimento da 
rede de saúde pública.

|IMUNIZAÇÃO| Doses restantes serão destinadas para aplicação 

em domicílio. Profissionais da linha de frente continuam sendo vacinados neste sábado e domingo 

Vacinas em Fortaleza estão no fim 
e agendamento de drive-thru é 
interrompido

BarBara Moira

rEprESENTANTES DE escolas particulares 
e pais de alunos reivindicam a volta das 

aulas presenciais

JúliA DuArTE

anajuliadf2@gmail.com

eSPeCial Para o Povo

pessoas no Ceará foram 
contempladas com a 
segunda dose da vacina 
contra o coronavírus

44.477

cearenses já se 
vacinaram desde a 
chegada do primeiro 
lote de vacinas

304.002

Manifestantes reivindicam 
retorno das aulas presenciais

Panelaços.Escolas particulares

Na tarde desta sexta-fei-
ra, 19, em frente à Assembleia 
Legislativa, pais, estudantes, 
diretores e funcionários de es-
colas particulares realizaram 
manifestação pela volta das au-
las presenciais no Ceará. Entre 
panelaços e palavras de ordem, 
os participantes apontaram o 
que consideram falta de respal-
do científico para o fechamento 
das escolas, que foi determina-
do por meio do decreto estadual 
divulgado na última quarta-
feira, 17. Estiveram presentes 
representantes de pelo menos 
93 escolas da Capital e RMF, do 
Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Ceará 
(Sinep-CE), União das Escolas 
do Bom Jardim (Unesc-BJ) e re-
presentantes dos Transporta-
dores de Escolares. Os vereado-
res Priscila Costa (PSC), Carmelo 
Neto (Republicanos) e a ex-can-
didata a vice-prefeita, Kamila 
Cardoso (Podemos), da chapa de 
Capitão Wagner (Pros), discur-
saram no ato.

De acordo com Rejane Sou-
za, presidente da Unesc-CE, 
em 2020, 315 escolas particula-
res foram fechadas na Capital. 
“Fecharam as portas em 2020 
e até hoje não voltaram com 
nenhuma aula presencial. No 
geral, dessas escolas fechadas, 
se a gente colocar, no mínimo 
20 funcionários, você percebe 
quantos são atingidos direta-
mente. Na periferia e nos bair-
ros distantes do centro, essas 
escolas abrigam crianças que 
não conseguiram vaga na escola 
pública”, relatou Rejane.

Para Neirimar Nunes de 
Freitas, diretora de uma esco-
la particular de Fortaleza, essa 
reivindicação se justifica pela 
necessidade de um mediador no 
aprendizado dos alunos. “Nós, 
das escolas particulares, esta-
mos pagando um preço muito 
alto, pois estamos cumprindo 
rigorosamente todo o protocolo 

de higienização das crianças. 
Isso não existe na escola pública 
e se ele autoriza a escola par-
ticular a funcionar e a pública 
não, a população da escola pú-
blica vai cair em cima dele. E ele 
não quer pagar esse preço”, afir-
ma a diretora.

Kamila foi recebida com 
muito entusiasmo pelos ma-
nifestantes presentes. “Há um 
mês atrás havia 1% de conta-
minação e, de repente, tudo 
muda? Não estou dizendo que 
devemos fechar ou abrir, exis-
te uma equipe técnica pra isso. 
Mas não existe critério nenhum 
pra semana passada as escolas 
estarem abertas e, de repente, 
fechar. Isso é perseguição e nós 
não vamos nos calar!”, declarou.

Ouvido pelo O POVO, o infec-
tologista Luciano Pamplona cita 
estudos recentes que mostram 
que, em um cenário de pandemia 
controlada, as escolas não são 
locais super disseminadores da 
Covid-19, e que os professores, ao 
darem aulas presenciais, aumen-
tam a chance de contrair a doen-
ça, mas não parecem estar mais 
expostos que outras profissões. 
Até 18 de fevereiro, 406.023 casos 
foram confirmados e 10.896 óbi-
tos foram registrados no Estado, 
conforme a plataforma Integra-
SUS, da Sesa. (Alice Sousa)

Nós, das escolas 

particulares, 

estamos pagando 

um preço  

muito alto

Neirimar Nunes de Freitas, 
diretora de uma escola 
particular de Fortaleza
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Sim, é Verdade, presidente entrante do Instituto Ceará, general 
Júlio Lima Verde, terá de primeiro vice prof Ésio de Souza.

Sim, é Verdade, Célia Pereira e Lúcia Carvalho tomando 
parte do papo corrido, À Leste do Éden, entre mãe e filha, 
Emília e Dinéa Carmona. 

Sim, é Verdade, Fagner tirou Carnaval, que por sinal não houve, 
na casa da Praia das Fontes, aliás, foi personagem do tomo IV 
sobre minha cabana cumbucana La Belle Aurore, pois frequentou. 

Sim, é Verdade, verbetes desde os primórdios, Bismarck Maia 
e Gláucia receberam em domicilio seu exemplar do Sociedade 
Cearense, que tem motoqueiro exclusivo para tal mister. 

Sim, é Verdade, à frente da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos, Flávio Barreto já programou oito palestras 
sertão adentro, esperando só que vírus se torne menos 
impertinente.

Sim, é Verdade, advogada Carol Sucupira, filha do saudoso 
Rodolfo Spínola, trocou banca por doces e salgados, que 
produz apenas sob encomenda. 

SELLENE Câmara e seu braço 
na frente diet, Jeane Felipe 

CRESCENDO 
Com Padre Cícero - Biografia Psicanalista, do médico 
Francisco Nóbrega. 
Obras sobre proeminente religioso atingindo as 207.

ILUSTRAÇÃO 
Na minha via internetiana de hoje. 

Armenuhí Boyadjian e Joana Marques, braços do Paulo Sérgio 
no Ibiza. 

TELA FRIA 
Se Frei Lopes insistir em instalar um cinema no convento-
pousada de Guaramiranga. 

Já tem batismo qualificado, Cine Montanha. 

| REFORMA | O projeto de revitalização da ponte visa 

restaurar estruturas deterioradas, além atrair turistas 

Piso de madeira da 
Ponte dos Ingleses será 
substituído por concreto

FCO FONTENELE

PONTE DOS INGLESES: a primeira etapa da 
obra deverá ser concluída em seis meses

Tapumes, entulhos e a pre-
sença de trabalhadores dão es-
perança aos que frequentam a 
Praia de Iracema, e sonham com 
a revitalização da Ponte dos In-
gleses. Toda a estrutura de ma-
deira, que servia como piso, foi 
retirada. O objetivo é substituir 
o material por concreto.

“Não vai ter mais aquele piso 
de madeira, será um piso de 
concreto. O objetivo é que o es-
paço não sofra com as ações da 
maré e acabe destruído como 
em outros períodos”, explica Sa-
muel Dias, secretário municipal 
da Infraestrutura (Seinf).

A obra é uma parceria entre 
a Prefeitura de Fortaleza, por 
meio da Seinf, com o Governo do 
Estado, por intermédio da Supe-
rintendência de Obras Públicas 
(SOP). A reforma ainda está em 
sua primeira fase, sob a respon-
sabilidade do Município.

“A reforma passa por duas 
fases. A primeira é a recupe-
ração das estruturas da ponte, 
que inclui cuidados com seus 
pilares e vigas. A segunda fase é 
a construção dos equipamentos 
que vão caracterizá-la como um 
ponto turístico na cidade”, expli-
ca Dias.

Segundo o secretário, a atual 
fase da obra é considerada a 
mais difícil, já que os testes rea-
lizados na estrutura serão fun-
damentais para garantir a se-
gurança dos suportes que serão 
instalados.

“Essa é a fase mais complexa, 
estamos fazendo teste de carga 
para sabermos o que a estrutura 
suporta. Só assim vamos ter-
minar a recuperação estrutural 
para garantir a segurança dos 
visitantes da ponte.”

Caso não haja imprevistos, a 
primeira etapa da obra deverá 
ser concluída em seis meses, es-
tima a Prefeitura. Além da ins-
talação do novo piso de concre-
to, que tem o intuito de dar mais 

durabilidade e resistência, além 
de evitar manutenções frequen-
tes no equipamento, pontos 
como a concretagem de ferra-
gens e a ancoragem de edifi ca-
ção também serão realizados. O 
atual espaço contemplava cerca 
de 2.369 m² de área de madeira.

Procurada pelo O POVO, a 
Superintendência de Obras Pú-
blicas (SOP) informou que “as 
intervenções estão sob respon-
sabilidade da Seinf, da Prefeitu-
ra de Fortaleza. Após a conclu-
são da recuperação estrutural 
executada através deste con-
trato da Seinf, será executada a 
parte que cabe à SOP.”

A obra de reparo estrutural 
da Ponte dos Ingleses está orça-
da em R$ 4,1 milhões.

A ponte foi interditada no co-
meço de 2018, já com muitos es-
tragos. Em 2 de março daquele 
ano, a situação piorou drasti-
camente com a ressaca do mar 
que arrancou parte do parapeito 
e ainda levou a escultura La Fe-
mme Bateau, de Sérvulo Esme-
raldo.

Nos arredores da ponte, co-
merciantes que retiram a sua 
renda com base na movimenta-
ção da região esperam a chega-
da de dias melhores com a revi-
talização do local.

“Estou aqui desde 1986, fo-
ram 18 anos sem muitos cuida-
dos e três anos fechada, mas que 

GABRIEL BORGES

gabriel.borges@opovo.com.br

bom que estão começando essa 
reforma, antes tarde do que 
nunca. Estou animado em poder 
voltar a ter alguma perspectiva” 
relata Rodolphe Trindade, pro-
prietário de um bar e de um café 
na Praia de Iracema.

“Deveria se olhar mais ain-
da pelo turismo, trabalhar de 
maneira correta. Precisamos 
de melhorias no ordenamento 
urbano para evoluirmos. Mas 
acredito nas melhorias, a Praia 
de Iracema é um local de fé”, 
destaca Rodolphe, que confi rma 
a presença constante de maqui-
nários e trabalhadores na Ponte 
dos Ingleses.

Verônica Viana é outra que 
tem raízes fi ncadas na Praia de 
Iracema. São 49 anos vividos no 
bairro. Prestadora de serviços 
para um hotel da região, Viana 
relata a sensação de inseguran-
ça e sua fé de que a revitalização 
possa abrir as portas para o re-
torno de turistas e fortalezenses 
à Praia de Iracema.

“Acho que a reforma pode 
atrair boas pessoas. A região 
fi cou conhecida por ter um ar 
meio trash nos últimos anos. Às 
vezes tenho medo de andar um 
quarteirão por aqui. Já aconte-
ceu mais de uma vez, pessoas 
descendo do táxi para entrarem 
no hotel e acabarem assaltadas”, 
relata.

Para Verônica, o espaço re-
vitalizado só traria benefícios 
para o comércio e para os mora-
dores do bairro.”As obras trarão 
benefícios, sempre vejo os ho-
mens trabalhando. Aqui estava 
com um visual horrível, largado 
mesmo. Mas quando tudo es-
tiver pronto, as pessoas devem 
ser atraídas para cá”, diz.

Segundo o secretário da 
Seinf, Samuel Dias, as mudanças 
estruturais são apenas uma das 
partes do plano de reavivamen-
to da região.

“O plano da Prefeitura é de 
recuperação da ocupação que 
existe. Muita coisa na Praia de 
Iracema precisa ser renovada. A 
ideia é que o local seja um polo. 
Não queremos só empresas ou 
comércios ou restaurantes, que-
remos tudo isso junto”, projeta.

Essa é a fase mais 

complexa, estamos 

fazendo teste 

de carga para 

sabermos o que a 

estrutura suporta”

Samuel Dias, secretário 
municipal da Infraestrutura 
(Seinf)

RONDA DOS NATAIS 
Sábado, 20 de fevereiro: Auridéa 
Gualberto, com filhos, toca buscado 
Casa Dunas .... Neca Filgueiras, mulher 
do educador Antônio do Lourenço Filho 
.... Fernando Esteves, da fidalga família 
Tiprogresso .... Mona Lisa Gentil, esposou 
Luiz, nominado de um dos meus maiores 
amigos .... Giovanna Otoch, marido 
ortopedista brilha na constelação do 
Monte Klinikum .... Maria Clara Andrade.

BON MOT
BOM HUMOR 
É O CAMINHO 
PARA A 
SOBREVIVÊNCIA 
TOLERÁVEL. 
(Paulo Francis)
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O destino do Fortaleza na 
próxima temporada passa di-
retamente pela partida diante 
do Bahia, hoje, às 21 horas, na 
Arena Castelão, pela penúltima 
rodada do Campeonato Brasilei-
ro. Após contornar clima tenso 
nos bastidores pela indefinição 
do horário e até do palco do jogo, 
a equipe do Pici vira o foco para 
o duelo que pode assegurar pre-
sença na Série A de 2021.

O Tricolor de Aço chega à 
37ª rodada na 15ª colocação 
do Brasileirão, com 41 pontos. 
O Esquadrão vem logo atrás, 
com três pontos a menos. Um 
triunfo é suficiente para eli-
minar o risco de queda para 
a Segunda Divisão, mas o time 
de Enderson Moreira pode es-
capar na rodada até mesmo 
com empate ou derrota, a de-
pender de tropeços de Vasco 
da Gama-RJ e Goiás.

A confirmação de presen-
ça na elite do futebol nacional 
na próxima temporada daria a 
segurança ao Leão de um orça-
mento mais confortável — ou 
menos apertado, em tempos de 
pandemia —, além de maior li-
berdade para a execução do pla-
nejamento para as competições 

de 2021. O acerto próximo com o 
meia Lucas Crispim e o interes-
se no atacante Neílton indicam 
os primeiros passos no merca-
do da bola.

Para vencer, o fator casa 
pode ser determinante para o 
Fortaleza, apesar da ausência 
da torcida: são três vitórias nos 
últimos três jogos, 11 pontos nas 
últimas cinco partidas. O trun-
fo do mando de campo, porém, 
esteve ameaçado em razão do 
novo decreto do Governo do 
Estado que prevê toque de re-
colher a partir das 22 horas. A 

discussão entre o Poder Público 
e a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) se estendeu até a 
véspera do confronto, mas de-
finiu que não seria necessário 
mexer no cronograma.

“Para nós, é uma final, é um 
jogo muito importante, talvez 
o melhor jogo da temporada. 
Sabemos que pode decidir a 
nossa permanência. Estamos 
atuando tão bem dentro de 
casa, principalmente contra 
Coritiba e Vasco, até contra o 
Santos. Estamos focados para 
fazer um grande jogo e sair com 

afonso.ribeiro@opovo.com.br

| Brasileirão 2020 | Com fator Casa garantido, 

fortaleza reCebe bahia em duelo por vaga na elite

Castelão 
da decisão
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DaviD e Wellington Paulista são 
esperança de gols do Fortaleza

afonso ribeiro

Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; Gabriel 
dias, Quintero, Paulão e 
Bruno Melo; Felipe, Juninho 
e luiz Henrique; romarinho, 
Wellington Paulista e david. 
Técnico: enderson Moreira

Bahia
5-3-2: douglas; Nino Paraíba, 
ernando, Patrick de lucca, 
lucas Fonseca e Matheus 
Bahia; Gregore, ronaldo 
e rodriguinho; rossi e 
Gilberto. 
Técnico: dado Cavalcanti

Local: arena Castelão, em 
Fortaleza/Ce
Data: 20/02/2021
Horário: 21 horas (horário de 
Fortaleza)
Árbitro: luiz Flavio de oliveira/SP
assistentes: danilo ricardo 

Simon Manis/SP e Miguel 
Cataneo ribeiro da Costa/SP
var: Marcio Henrique de Gois/
SP
Transmissão: tNt, Premiere, 
rádio o Povo CBN e tempo real 
o Povo online
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a permanência”, garantiu o ata-
cante David, vice-artilheiro tri-
color na Série A.

O técnico Enderson Moreira 
poderá contar com força má-
xima diante da equipe baiana, 
já que terá os retornos de Ju-
ninho e Luiz Henrique ao meio-
campo — o primeiro cumpriu 
suspensão, enquanto o segundo 
teve desconforto no quadril. 
O jovem atacante Igor Torres 
deve deixar a equipe titular, e 
Romarinho deve fazer com-
panhia a Wellington Paulista e 
David.

“É um jogo que impõe mui-
ta concentração e dedicação. 
Creio que o desgaste físico vai 
ser muito grande para ambas 
as equipes. É foco total. Esta-
mos trabalhando forte para 
isso, o professor Enderson está 
deixando a gente muito tran-
quilo porque sabe que a gente 
pode sair com a vitória. A con-
fiança é muito grande em todos. 
Estamos preparados para fazer 
uma bela partida e sair com a 
vitória”, afirmou o camisa 17.

No Bahia, o técnico Dado Ca-
valcanti optou pelo mistério 
para a partida decisiva. A atua-
ção no empate em 1 a 1 com o 
Atlético-MG, no Mineirão, pode 
fazer o comandante manter o 
esquema com cinco defensores. 
Recuperados de lesão, o goleiro 
Douglas e o atacante Gilberto re-
forçam o Esquadrão no Castelão.

Governo do 
Estado libera 
jogos de 
futebol à noite

Após dois dias de indefinição, o 
Governo do Ceará liberou a reali-
zação de jogos de futebol no tur-
no da noite durante o período de 
vigência do novo decreto, que de-
termina toque de recolher das 22 
horas até as 5 horas do dia seguin-
te. A decisão, comunicada ontem, 
teve o aval do Comitê de Enfrenta-
mento à Covid-19.

O imbróglio teve início na úl-
tima quarta-feira, 17, a partir da 
publicação do novo decreto de 
medidas de combate à pandemia 
do novo coronavírus, que afeta-
va os últimos jogos de Fortaleza e 
Ceará no Campeonato Brasileiro, 
em razão dos horários. A Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF) 
alegou que alteração na tabela 
poderia abrir precedente em caso 
de futuras decisões de estados e 
municípios.

As partes mantiveram contato 
e conseguiram chegar a um con-
senso. O Poder Público levou em 
consideração a opinião do comitê, 
que é formado por profissionais de 
saúde, presidentes do Tribunal de 
Justiça e da Assembleia Legislati-
va, membros do Ministério Públi-
co Estadual, Federal e do Traba-
lho, além do prefeito de Fortaleza, 
José Sarto (PDT), e do governador 
Camilo Santana (PT).

Em contrapartida, o Ministério 
Público do Estado recomendou às 
secretarias do Governo que “impe-
çam a realização de qualquer jogo 
de futebol, incluindo partidas da 
Série A do Campeonato Brasileiro, 
em horários em que estejam em 
vigor as limitações para atividades 
econômicas e demais restrições 
para circulação de pessoas”.

Com o cronograma mantido, o 
Fortaleza enfrenta o Bahia hoje, a 
partir das 21 horas, e o Ceará re-
cebe o Botafogo-RJ na próxima 
quinta-feira, às 21h30min, ambos 
na Arena Castelão.

Sem torcida



18
www.opovo.com.br

Sábado
Fortaleza - CearÁ - 20 de Fevereiro de 2021

O Ceará entra em campo na 
penúltima rodada do Campeo-
nato Brasileiro diante do já re-
baixado Coritiba-PR com a ca-
beça na próxima temporada. 
O clube iniciou o planejamento 
para o ano de 2021, deu férias 
a jogadores, liberou atletas e 
anunciou novos reforços. Sem 
grandes pretensões, o Vovô 
joga hoje, às 18h30min, na ca-
pital paranaense, apenas para 
confirmar matematicamente 
a classificação para a Copa Sul
-Americana.

Com a permanência garantida 
de forma antecipada, a seis roda-
das do fim da competição, e sem 
chances de classificação para a 
pré-Libertadores, o Alvinegro de 
Porangabuçu tem vaga para a Sul
-Americana encaminhada. Há 
dois jogos do encerramento do 
Brasileirão, os cearenses têm 46 
pontos na 12ª colocação e 99,87% 
de chances de ir para a “Sula”. 
Matematicamente, a equipe pre-
cisa fazer somente dois pontos 
contra os rebaixados Coritiba e 
Botafogo-RJ, adversário da últi-
ma rodada, ou que Fortaleza ou 
Sport tropecem.

Em meio ao cenário de de-
ver cumprido na Série A, a di-
retoria alvinegra avançou na 
montagem do elenco para a 
temporada de 2021, que terá 
início após o torneio nacional. 
Nesta semana, o clube anun-
ciou o desligamento do late-
ral-direito Samuel Xavier, do 
zagueiro Eduardo Brock e do 
goleiro Diogo Silva. Os refor-
ços foram divulgados de uma 
vez. São eles: o atacante Jael, 
o meia Marlon, o volante Wil-
lian Oliveira, o zagueiro Jor-
dan e o goleiro João Ricardo. 
Ontem, o time acertou o em-
préstimo do meia Jorginho.

Luiz Otávio, Fabinho e 

Fernando Sobral foram libera-
dos para férias. Os dois últimos, 
inclusive, tiveram os contratos 
renovados. O novo vínculo mais 
aguardado foi outro a sair da 
especulação e virar realidade: 
Vina assinou até 2024. O técnico 
Guto Ferreira também está ga-
rantido por mais um ano, bem 
como os executivos Sérgio Di-
mas e Jorge Macedo.

É nesse ambiente de plane-
jamento em curso que o Ceará 
buscará a vitória sobre o Coxa 
para confirmar na matemática a 
classificação para a Sul-Ameri-
cana. “Gordiola” terá pelo menos 
quatro alterações no time titu-
lar. A dupla de volantes deve ser 
formada por Charles e Naressi 
ou William Oliveira, enquanto 
na lateral direita Eduardo assu-
me o posto. Na zaga, Klaus fará 
parceria com Tiago Pagnussat.

As dúvidas para a partida são 
o meia Lima e o atacante Cléber, 
que se recuperam de lesões. O 
centroavante titular deve ser 
Felipe Vizeu, independentemen-
te da condição física do concor-
rente de posição. Já a outra vaga 
aberta no ataque, caso Lima não 
vá a campo, pode ser preenchida 
por Saulo Mineiro.

Sem qualquer pretensão 
no campeonato, o rebaixado 
Coritiba também entra em 
campo contra o Ceará com o 
planejamento para a próxima 
temporada em curso. O clube 
já anunciou quatro reforços 
para a Série B e está próximo 
do quinto, o atacante Léo Ga-
malho, que tem acordo verbal 
com o time paranaense. A di-
retoria do Coxa deve fazer re-
formulação pesada do elenco 
após o fim do Brasileirão.

O técnico Gustavo Morínigo 
tem usado as últimas rodadas 
da Série A como teste para a 
temporada seguinte. O Coxa 
venceu o Palmeiras por 1 a 0 
no jogo passado, atuando em 
casa. O Ceará ostenta sequên-
cia negativa de quatro parti-
das sem vencer.

aurelio alves

Soy loco por tí, 
Sul-AmericAnA
| Penúltima rodada | Sem maioreS pretenSõeS na reta final do BraSileirão, VoVô 
encara o reBaixado coritiBa fora de caSa para confirmar Vaga no torneio continental

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

FeLipe vizeu deve ter chance como 
titular do Ceará contra o Coritiba

time pG J v
 1º internacional 69 36 20
 2º Flamengo 68 36 20
 3º são Paulo 63 36 17
 4º atlético-MG 62 36 18
 5º Fluminense 60 36 17
 6º Palmeiras 57 36 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 2021

cLassiFicação

Brasileirão terá “final” no domingo
Flamengo x Internacional. Chance de título colorado

O jogo do próximo domingo 
entre Flamengo-RJ e Interna-
cional-RS, no Maracanã, pode 
representar uma ocasião iné-
dita na era dos pontos corridos 
do Campeonato Brasileiro. Pela 
primeira vez desde que o atual 
sistema de disputa foi aplicado, 
em 2003, um confronto direto 
entre os dois primeiros coloca-
dos pode definir o título.

A partida válida pela penúltima 
rodada vai decidir o campeão caso 
a equipe gaúcha vença. Qualquer 
outro resultado adia a briga para 
a rodada final, na próxima quin-
ta-feira. Os dois times se enfren-
tam separados por somente um 
ponto na tabela. A classificação 
agora aponta 69 a 68 para o In-
ter. Se a equipe ganhar, abre qua-
tro pontos de vantagem e acaba 

com as chances do adversário. O 
Flamengo, por sua vez, passará 
à frente do rival na classificação 
se vencer a partida. O empate vai 
manter o cenário atual, com um 
ponto de diferença.

O clima de final mesmo em um 
campeonato de pontos corridos 
tem marcado a preparação dos 
times. “Um empate não termi-
na o campeonato. Temos ciência 
que, se vencermos, nos sagramos 
campeões, mas um empate nos 
mantém à frente e só dependemos 
de nós na última rodada”, disse o 
meia Patrick, do Inter.  “Temos 
claro aquilo que devemos fazer. É 
manter o foco, a concentração e a 
humildade para ir em busca da vi-
tória”, comentou o meia Diego, do 
Flamengo.

Em todas as edições do 

Campeonato Brasileiro, somente 
uma vez houve um confronto di-
reto entre líderes em condições 
similares. Em 2005, Corinthians 
e Inter disputavam o título e se 
enfrentaram em uma partida vá-
lida pela antepenúltima rodada. 
Porém, ao contrário da ocasião 
atual, naquela vez o jogo não tinha 
condições de definir o campeão.

No encontro no Pacaembu, 
o Corinthians liderava com três 
pontos de vantagem sobre o Inter 
e poderia abrir uma folga de seis 
pontos. Se vencesse, precisaria 
apenas de um empate nas duas 
rodadas finais para ficar com o 
título. A partida terminou empa-
tada por 1 a 1 e é sempre lembrada 
por um pênalti do goleiro corin-
tiano Fábio Costa no meia Tinga 
(Agência Estado)

riCardo duarte / sC internaCional

internacionaL e Flamengo empataram em 
2 a 2 no Beira-rio, no primeiro turno

Coritiba
4-3-3: arthur; Jonathan, 
rhodolfo, sabino e 
Guilherme Biro; Hugo Moura, 
Matheus Bueno e Mattheus 
oliveira; robson, ricardo 
oliveira e neílton. téc: 
Gustavo Morínigo

Ceará
4-2-3-1: richard; eduard, 
Klaus, tiago Pagnussat e 
Bruno Pacheco; Charles e 
William oliveira (naressi); 
léo Chú, lima (saulo 
Mineiro) e vina; Felipe vizeu. 
téc: Guto Ferreira

Data: 20/2/2021
Horário: 18h30min
Local: Couto Pereira-Pr
Árbitro: Marcelo de lima 
Henrique-rJ
assistentes: rodrigo Figueiredo 

Henrique-rJ (Fifa) e Carlos 
Henrique alves-rJ
var: rodrigo Carvalhaes de 
Miranda-rJ
transmissão: Premiere, tnt e 
rádio o Povo CBn
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A tabela do Campeonato 
Cearense 2021 começa a ter os 
jogos atrasados preenchidos 
hoje. Ferroviário e Icasa, que 
tiveram partidas da primeira 
e da segunda rodada do certa-
me adiadas em razão da fi nal 
da Taça Fares Lopes, venci-
da pelo clube coral, entrarão 

em campo neste sábado pela 
etapa inaugural do torneio. O 
Tubarão da Barra terá o Atlé-
tico-CE pela frente, no estádio 
Domingão, em Horizonte, às 
15h30min. Já o Verdão do Ca-
riri, às 19 horas, visita o Crato 
no estádio Mirandão, no Crato.

O clube coral tem dois des-
falques para o embate. O meio-
campista Reinaldo e o zagueiro 
Richardson, que se recuperam 
de lesão e não atuaram na es-
treia do Tubarão no Campeo-
nato Cearense, seguem de fora 
na segunda partida. Na estreia, 
o Tubarão foi derrotado por 1 a 
0 pelo Pacajus. 

Além das ausências, o 
confronto diante da Águia da 
Precabura será o último do 
atacante Jeferson Caxito pelo 
Ferroviário. Ele não terá o 
contrato renovado e encerra 
sua segunda passagem pelo 
time de forma breve, pois 
chegou apenas em dezembro 
de 2020 ao elenco. Ao todo, 20 
jogadores da equipe da Barra 
do Ceará foram relacionados 
para o embate.

O Atlético-CE, por outro 

lado, vai com força máxima 
para o confronto. Em dois jo-
gos no Estadual, a Águia ven-
ceu um, por 3 a 0, sobre o Cau-
caia, e perdeu outro, por 2 a 1, 
diante do Barbalha. 

Na outra partida do dia, o 
Icasa vai a campo sem desfal-
ques diante do Crato. Tanto o 
Verdão do Cariri quanto o Azu-
lão da Princesa são recém-pro-
movidos à elite do futebol cea-
rense, após decidirem a Série B 
local na temporada passada. O 
time de Juazeiro do Norte co-
meçou a campanha com o pé 
direito, após triunfo por 2 a 0 
contra o Barbalha. O Crato, por 
outro lado, perdeu para o Gua-
rany de Sobral, por 1 a 0, e para 
o Caucaia, por 2 a 0, nos dois 
primeiros compromissos dis-
putados no certame e é o lan-
terna provisório.

O confronto será uma re-
vanche da decisão da Série B do 
Estadual de 2020, disputada no 
dia 8 de dezembro do ano pas-
sado. Na ocasião, o Alviverde de 
Juazeiro do Norte venceu por 2 
a 0 e se sagrou campeão da se-
gunda divisão do Cearense.

LENILSON SANTOS/FERROVIÁRIO AC

SEGUNDA 
ESTREIA
| CAMPEONATO CEARENSE | ATLÉTICOCE X FERROVIÁRIO E 
CRATO X ICASA FAZEM HOJE JOGOS ATRASADOS DA ª RODADA

GABRIEL LOPES

gabriellopes@opovo.com.br

FERROVIÁRIO tenta se recuperar de 
revés na estreia do Estadual

A COMÉDIA PASTELÃO
. TANTO barulho pra nada. Tanta fumaça pra nenhum fogo. Vai 
ver a lenha estava molhada. Jogo entre Fortaleza e Bahia será mesmo 
hoje, Castelão, 21 horas, decisão tomada pelo Governo do Estado, papo 
encerrado. Cabe ao Tricolor fazer a parte que lhe cabe neste latifúndio. 
Qual, então? Vencer, salvar a pele, permanecer no Brasileirão..FORAM tantas versões levantadas, falou-se até na 
transferência do jogo pra Natal, estádio neutro. A mente humana 
é fértil em criar situações, digamos assim, estapafúrdias. O que 
tinha Natal a ver com todo este imbróglio? Absolutamente nada. 
Entrou na história como o gaiato no navio.

 GUERRA POR NADA. CRIOU-SE uma guerra por nada e colocaram em campo 
um exército de fantasmas. Cada qual querendo dar pitaco, cada 
qual se achando com o direito de resolver um problema que não 
existia, tal qual comédia pastelão. .DETALHE. Tudo isso, sem consultar o Governo, atento 
aos problemas sanitários, vacinas, tranca-ruas, toque de 
recolher, caçar quem estiver fora de casa depois das 22 horas. 
A preocupação do Governo é a de salvar vidas. As do clube de 
futebol de salvar suas peles, Fortaleza com especialidade. . NESTA pantomima toda, chegaram até mesmo a levantar 
a hipótese de que o vice-presidente do Fortaleza encontrara 
brechas jurídicas no decreto do Governo para, montado nelas (as 
brechas) provar que o jogo podia ser realizado no Castelão porque 
antes do decreto havia sido aprovado o protocolo dos jogos às 21 
horas. Todos embarcaram na canoa..DIA seguinte, antes de meio-dia, o problema estava 
resolvido, até porque não havia problema. Quando chegou ao 
conhecimento do Governo do Estado, Camilo, numa canetada só, 
decretou que o jogo estava mantido, porque o protocolo da CBF 
estava sendo seguido. Simples assim..TANTO alarido pra nada. Como passa pela cabeça de alguém 
que o governador fosse permitir que um jogo que decidia o 
destino de um clube com o poderio de torcida do Fortaleza fosse 
transferido pra Natal? Só na cabeça de um miolo mole.

 CAVALO DE BATALHA.OU seja — se não havia problema, não tinha porque ir atrás 
de solução de uma coisa já resolvida e protocolada. Junte-se a 
isso não ter aglomeração no Castelão. Quem for pra lá, jogadores, 
comissões técnicas e alguns diretores, todos passaram pelos 
testes da CBF. Fizeram cavalo de batalha sem o menor sentido.. FIM desta comédia. Jogo dos dois tricolores será mesmo no 
Castelão, 21 horas, assim como o do Ceará no meio da semana 
pra encerrar este Brasileirão. 

 PARTE QUE LHE TOCA. RESTA agora o que parece ser mais simples, mas não é. O 
Fortaleza entrar em campo, tratar de vencer o Bahia, carimbar 
o passaporte para o Brasileirão que ainda será este ano. Ocorre 
que o Bahia, também fugindo do rebaixamento, quer exatamente 
o mesmo. Time por time, os dois são parelhas.. O QUE terá de fazer o Fortaleza? O simples. Manter aquele 
time que venceu bem Vasco e Coritiba, duas galinhas mortas, 
dentro de um 4-3-3, com a volta do Luiz Henrique, que não é 
esse balaios mas sabe jogar ali onde as jogadas são criadas. Mais 
três atacantes velocistas, aguentar lá atrás o rojão do Bahia.. TUDO isso teoricamente, claro. Bola rolando a história 
pode ser outra. O Bahia é melhor que a dupla Vasco e Coritiba, 
portanto, requer cuidados. 

 GATO NA TUBA. SE Enderson Moreira cair na besteira de fazer invenções 
pode se estrepar. Não tem um time pronto? Então é só requentá-
lo. Adendo a somar: Fortaleza depende de outros resultados que 
podem lhe beneficiar. Mas aí pra contar como será, prefiro não 
encher de mais fumaça a cabeça do torcedor.. É FOCAR no jogo de hoje, assunto encerrado. Mas antes terá 
de combinar com o Bahia. Se não combinar, o gato pode entrar 
na tuba e o estrago será feio...

 TANTO FAZ.ENQUANTO isso, mais cedo, lá perto do fim do Brasil, Ceará 
enfrentará o Coritiba. Alvinegro quase certo na Sul-Americana, 
faturar boa grana. Não quer dizer que será fácil. Só dizer que o 
Coritiba não tem nada a perder. Seu corpo já está sendo velado.

 BALAS DE FESTIM.FINALMENTE o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz 
veio a público pela rede social do clube, desfiar um rosário de 
agradecimentos pela solução do problema..AGRADECEU a Deus e ao mundo, com aquela voz de quem 
está rezando pungido. Só esqueceu a dizer muito obrigado a 
imprensa pelo alarido feito em torno do assunto. .NÃO carecia, nem nós cobramos nada, porque este 
é nosso papel. Desde que a bola é redonda, cartola 
engole a imprensa à força.

ALAN 
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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
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LOTOFÁCIL Nº 2161

LOTOMANIA Nº 2154

QUINA Nº 5495

7 11 23 65 70
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A 
tramitação da reforma da 
Previdência, na Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza (CMFor), 
está suspensa por ordem da 
juíza Ana Cleyde Viana de 
Souza, da 14ª Vara da Fa-

zenda Pública. A Justiça atendeu a um 
mandado de segurança interposto pela 
vereadora Enfermeira Ana Paula, do PDT, 
o mesmo partido do prefeito José Sarto.

A vereadora pediu a suspensão, pois, 
segundo ela, a discussão sobre a emenda 
à Lei Orgânica, que adapta o regime pre-
videnciário municipal à reforma da Pre-
vidência do governo federal, foi realizada 
de forma precipitada. Aprovada por 31 
votos a nove, a emenda inclui o aumento 
da idade mínima de aposentadoria de 60 
para 65 anos para homens e de 55 para 62 
anos para mulheres, entre outros pontos.

Segundo Ana Paula, ocorreram “ir-
regularidades graves” durante o pro-
cesso, citando que os vereadores só ti-
veram acesso aos termos da emenda na 
manhã do dia da votação. Por sua vez, 
o líder do governo na Câmara, Gardel 
Rolim (PDT), afi rma que as mensagens 
são apenas “adequações” ao texto fede-
ral e que haverá tempo para dialogar 
com os servidores.

Enquanto isso, entidades do funcio-
nalismo declararam que vão paralisar as 
atividades e iniciaram protestos contra a 
reforma da previdência municipal, mani-
festando-se em frente à sede da Câmara e 
fazendo carreata e “buzinaço”.

O fato é que a reforma previdenciária, 
aprovada pelo Congresso Nacional em 
2019, estipulou novas regras para aposen-
tadoria de servidores públicos, sendo que 

a adequação nos estados e municípios têm 
de ser realizadas até dezembro deste ano. 
Na mensagem que Sarto enviou à Câma-
ra, ele destacou que os novos parâmetros 
são necessários para garantir a estabili-
dade fi nanceira do município e recursos 
para o pagamento de aposentadorias e 
pensões. Quanto ao Estado, a aprovação 
das mudanças, na Assembleia Legislativa 
do Ceará, ocorreu no fi m do ano de 2019.

É induvidosa a necessidade de que o 
município siga o mesmo caminho do Es-
tado, devido à obrigação legal, e tendo 
em vista que o sistema pode inviabili-
zar-se, caso continue rodando da forma 
como se encontra hoje. Fortaleza está 
com défi cit de R$ 11 bilhões na carteira 
previdenciária, segundo dados de 2018, 
o que demonstra a urgência de uma 
correção de rumos.

O fato de ter sido uma correligioná-
ria do prefeito a insurgir-se contra a 
forma como o processo está sendo rea-
lizado, parece demonstrar que é pre-
ciso, por parte do Executivo, mais cui-
dado e paciência nessa discussão. Por 
parte dos funcionários, é preciso que 
entendam a necessidade da reforma, 
tanto do ponto de vista legal, quanto 
da preservação da saúde fi nanceira do 
sistema previdenciário.

Assim, é necessário que se utilizem 
todos os instrumentos de negociação 
para se chegar a bom termo — e que 
ambos os lados mostrem-se predispos-
tos ao diálogo. Esse não é um assunto 
que se possa resolver a toque de caixa 
ou de modo impositivo, o que deixaria 
sequelas graves na relação dos servido-
res com o Executivo municipal. 

A reforma previdenciária de Fortaleza

buscando o consenso, além de um senti-
mento de responsabilidade social, de so-
lidariedade para com os demais cidadãos, 
especialmente aqueles que têm uma ques-
tão que recomenda urgente análise pelo 
Judiciário. A cada acordo homologado, li-
beram-se espaços na pauta de audiência, 
para que os juízes possam analisar e resol-
ver mais demandas.

O CNJ, na Resolução nº 358/20, determi-
nou que todos os tribunais, até 03/06/2022, 
disponibilizem sistema informatizado para 
a resolução de confl itos por meio da con-
ciliação. A conciliação em ambiente virtual 
veio para fi car. O momento é de adaptação, 
com foco na celeridade, efi ciência, econo-
mia, e, principalmente, boa-fé.

A 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza oferece 
o serviço através do número 85 3308 5975. 

vara13@trt7.jus.br

A pandemia da Covid-19 impôs a res-
signifi cação da vida e do trabalho. Com os 
órgãos públicos não foi diferente. Segundo 
o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ, o 
atendimento digital passou a ser perma-
nente para o Judiciário. Audiências por 

videoconferência, Juízo 
100% Digital, balcões vir-
tuais são recursos tecno-
lógicos, implementados 
no cenário atual para ga-
rantir o acesso à justiça, 
porém para uso perene.

A vedação às aglome-
rações causou um re-
presamento de audiên-

cias, défi cit que, no momento, não pode 
ser resolvido com a realização de muti-
rões. No contexto, a conciliação através do 

WhatsApp surge para atender o cidadão, 
buscando a pacifi cação dos confl itos, sem a 
limitação de tempo de uma audiência tra-
dicional, reservando-se horários de pauta 
para as demandas mais complexas. 

O ambiente virtual disponibilizado para 
a conciliação garante a segurança jurídica, 
uma vez que o juiz participa dos diálogos. 
As partes podem analisar as propostas 
pelo tempo que precisarem, sejam horas, 
dias, semanas, sem prejuízo da tramitação 
processual. O procedimento dispensa en-
contros presenciais, preservando a saúde, 
assim como a elaboração de petições, ainda 
que para juntar algum documento essen-
cial, que pode ser enviado pelo aplicativo. 

A adesão ao recurso mostra a evolução 
cultural, a civilidade de partes e advoga-
dos, que abandonam uma postura de litígio 

Acordos trabalhistas através do WhatsApp

Juíza do trabalho – 

TRT/CE

Karla Yacy da Silva

opiniao@opovo.com.br

Não somos mais os mesmos depois de su-
cumbirmos nessa pandemia. Adquirimos um 
medo crônico, aparentemente incurável, que 
tem norteado os nossos pensamentos e ações. 
Será que um dia voltaremos a viajar? Será 
que um dia nossos fi lhos voltarão a encontrar 

seus colegas de classe com 
um sorriso no rosto? Quan-
do poderemos abraçar no-
vamente? Quando beĳ are-
mos novamente a face dos 
nossos pais?

Mesmo que o mundo 
volte a girar, milhares de 
empresas já não existirão, 
sonhos terão sido solapa-

dos, projetos sabotados e aquele restaurante 
com mais de cem anos já não abrirá mais as 
portas para os seus clientes.

Nunca mais será como antes. A Euro-
pa não é mais a mesma. Os monumentos 
históricos se misturam à tristeza de olhos 
cheios de desencanto. Nos Estados Unidos, 
o paraíso das compras, agora a maior parte 
dos negócios acontece através da internet. 
Mas se você pensar em comer aquela gali-
nha caipira em Caucaia, a Dona Maria fale-
ceu e levou com ela o jeito cearense de tem-
perar. Agora o sabor mudou totalmente.

A Campanha da Fraternidade está meio 
diferente. O Papa não condenou a apro-
vação do aborto na Argentina. Os Rabi-
nos erram suas predições. Na verdade, a 
igreja Cristã já não é mais a mesma. Per-
cebemos que as profecias estão se cum-
prindo. Confi ra comigo: Israel está hoje 
como catalizador da paz no Oriente Mé-
dio. A Bíblia diz para olharmos para Israel 

como um sinal. O desgoverno mundial é a 
preparação ao novo governo mundial. A 
fome alardeada para os próximos anos é 
o aceno para a dependência da população 
de seus governos. As liberdades indivi-
duais sendo canceladas, monitoramento 
ostensivo da população mundial. A jubi-
lação do dinheiro em espécie e a implan-
tação das moedas digitais e do controle 
absoluto. Os campos de reeducação e a 
cristofobia se somam a outras diversas 
profecias que já se cumpriram e com as 
que estão em andamento.

Encerro com uma citação de Atos dos 
Apóstolos: “Mas em nada tenho a minha 
vida por preciosa, contanto que cumpra 
com alegria a minha carreira e o ministério 
que recebi do Senhor Jesus, para dar teste-
munho do evangelho da graça de Deus.” 

Nunca Mais Como Antes

Embaixador Cristão da 

Oração da Madrugada e 

Erradicação da Pobreza no 

Brasil e presidente da Igreja 

Batista Seven Church

Rev. Munguba Jr.

acrisiosenapt@gmail.com

O governo Camilo tem se notabilizado pela 
postura equilibrada diante da tragédia do co-
ronavírus. De início, constituiu um comitê de 
crise, de caráter científi co, agindo à luz das 
orientações da OMS, de forma fi rme, ativa e 
transparente. Adquiriu mais de 260 tonela-

das de equipamentos e in-
sumos hospitalares. Reali-
zou mais de 1,5 milhão de 
testes gratuitos, tornando 
o Ceará um dos estados 
com maior índice de tes-
tagem do Brasil. Montou 
8 hospitais de campanha, 
sendo 4 só em Fortaleza. 
Sem falar no planejamento 

de imunização, com compra de vacinas, en-
volvendo todos os municípios cearenses.

Como estadista, deu amparo às famílias 
em situação de vulnerabilidade: 246 mil famí-
lias benefi ciadas com vale-gás, suspensão da 
conta de água para mais de 377 mil famílias 

e da conta de luz para mais de 514 mil famí-
lias de baixa renda. Doação de 439 mil kg de 
alimentos para mais de 100 mil pessoas. Va-
le-alimentação para 423 mil alunos da rede 
pública – que também receberam chips para 
acessar a internet. Repasse de renda para 
48.655 famílias pelo cartão mais infância.

Por outro lado, o governo federal, infeliz-
mente, optou pelo negacionismo da ciência, 
ignorando relatórios de risco e omitindo-se 
do seu papel de coordenador nacional no 
enfrentamento à Covid-19. Foi avaliado pelo 
Instituto australiano Lowey como o pior go-
verno na gestão da pandemia entre 98 países 
pesquisados. A Human Rights Watch, ONG 
dentre as mais respeitadas do mundo, infor-
mou, em seu relatório de janeiro de 2021, que 
Bolsonaro não apenas foi omisso, mas tentou 
sabotar medidas de saúde pública.

Bolsonaro demitiu ministros da saúde 
em plena crise, minimizou efeitos da pan-
demia, estimulou aglomerações, comprou 

medicação sem comprovação científi ca e 
questionou a efi ciência da vacina. O mais 
grave: não se preparou para o processo de 
vacinação. Hoje temos apenas 1% da popu-
lação brasileira vacinada.

O cenário em 2021 é trágico. Sem a vaci-
nação massiva e a prorrogação do auxílio 
emergencial, toda a cadeia produtiva, a 
geração de emprego, as contas públicas, o 
sistema de saúde, o ano escolar e as políti-
cas sociais fi cam comprometidos. O pano-
rama é ainda mais assustador para a po-
pulação mais vulnerável. Segundo o IPECE, 
sem o auxílio emergencial, 47,5% da popu-
lação cearense pode passar a viver com a 
média de R$ 27,5 por dia.

É fundamental mobilizar as lideranças 
políticas e toda a sociedade  em defesa do 
SUS, da vacina e pela manutenção do au-
xílio emergencial. Trata-se de um proble-
ma que vai além da política: é uma ques-
tão de defesa da vida. 

Covid-19: o exemplo que vem do Ceará

Deputado 

estadual, pelo 

PT

Acrísio Sena
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IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCem à graFia da 

époCa em que Foram publiCadas.

Educação sempre foi uma ban-
deira do Ceará e nesta crise espe-
ra-se a construção de um processo 
inovador, que seja mais uma vez re-
ferência para o País. 

É imperativo destacar que a gestão 
estadual não tem 
medido esforços 
para conter uma 
crise sanitária sem 
precedentes, e que 
repetidamente vem 
acometendo o Esta-
do com um dos mais 
críticos cenários de 
todo o País. A bem da 

verdade, muitas medidas não passam 
de experimentos em tempo real, já que 
não foram testadas e nem há relato 
anterior de eficiência.

Pela falta de coordenação global e 
nacional, os protocolos de seguran-
ça no Brasil foram “estadualizados”, 
o que levou parte expressiva da po-
pulação à exposição mais ou menos 
densa ao vírus. No entanto, todos os 
gestores governamentais hão que 
fazer um mea culpa, ou melhor que 
isso, dialogar e compreender as va-
riáveis das decisões tomadas. Não 
há retrocesso em ceder, pois a expe-
riência que vivemos é absolutamente 
nova e passível de equívocos.

Porém, é inadmissível perce-
ber que se institui uma determina-
ção, justificando-se através de um 

parecer científico, quando inúmeros 
cientistas e governos pelo mundo 
alegam e exercem posicionamentos 
diametralmente opostos.

Pergunta-se: escolas não são em-
presas? Recomenda-se, e não se deter-
mina, trabalho remoto para os demais 
setores. Mas o segmento da educação 
não está incluído neste escopo? Mui-
tos segmentos permanecem abertos 
e unidades escolares, fechadas. Sendo 
um tipo de negócio onde não há in-
formalidade e onde se preservam re-
gras rígidas de conduta e higiene por 
princípio, estes estabelecimentos não 
deveriam estar em funcionamento? 
Percebe-se a ampliação da violência e 
criminalidade, diante da exposição de 
crianças e jovens a ambientes livres 
de moral em muitos casos? Inquire-
se sobre o agravamento de problemas 
psicológicos decorrentes da falta de 
socialização e organização de rotinas? 
Entende-se o déficit na formação deste 
grupo ora penalizado pela ineficiência 
ainda prevista no ensino remoto? Por 
fim, em que lugar da ciência esta deci-
são está amparada?

Todos sofremos perdas de grandes 
proporções, porém, será irreparável 
o impacto absorvido por crianças e 
jovens que vivenciam a pandemia da 
Covid-19. Não será fácil e os riscos 
são passíveis, mas infinitamente me-
nores que o doloroso processo que se 
impõe a esta geração. n

Sociedade reprova o lockdown 
nas escolas

presidencia@lideceara.com.br  

presidente do lide 

Ceará

Emília buarque 

Era umas três horas da tarde quando 
me dirigi ao restaurante do Senado, em 
Brasília, durante uma rápida e valorosa 
passagem pela cidade, cobrindo a rui-
dosa CPI dos Anões do Orçamento para 
O POVO. Estava em companhia de duas 

jornalistas experien-
tes, cada uma com 
mais de uma década 
de cobertura do Con-
gresso para veículos 
de circulação nacio-
nal. Uma delas dis-
se uma brincadeira 
que eu nunca esqueci 
enquanto convidava 

para irmos ao restaurante dos “me-
lhores paletós”. “Lembrando”, disse ela, 
“que em Brasília, os paletós mais bem 
talhados, via de regra, vestem os ho-
mens com menos caráter”.

Brinquei com ela que no hotel onde 
estava hospedada havia encontrado um 
cearense que cobria a Câmara há seis-
centos anos e que ele também falava 
sobre os paletós no Congresso. Em tom 
de troça, dizia que os melhores cortes 
estavam nos ombros dos que tinham 
mais poder. Provisório, mas era poder. 
Naquela época eu já não dava muita 
trela a isso, preferia uma boa pesquisa, 
além de perguntar e observar.

Mas o paletó do deputado Daniel Sil-
veira, preso por desacatar e ameaçar 
os ministros do STF,  fisgou meus olhos 
em várias fotos publicadas em sites de 

notícias. Observei um quê de elegân-
cia na escolha dos tons, no caimento 
do blazer, na combinação da camisa e 
gravata. A imagem estética do homem 
nem de longe revela o delinquente de-
mocrático que ele é.

Aliás, já era. Um insubordinado que 
não entende os limites dos seus deve-
res. Preso e detido por mais de 100 dias 
enquanto foi da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro. Uma espécie de braços fortes 
e cérebro fraco por má formação in-
telectual, sem nenhum tipo de serviço 
prestado ao País, à sua cidade, ao bair-
ro, a quem quer que seja.

Esses tipos machões diante de um 
vídeo coalharam os legislativos esta-
duais em 2018. Homens sem nada para 
oferecer à sociedade que não seja uma 
língua solta e desarticulada que emite 
palavras e sons desconexos com a rea-
lidade e que alimenta a alma anímica 
do bolsonarismo.

Li cedinho que de 24 bancadas dos 
partidos existentes na Câmara Federal, 
três defendiam soltar Daniel Silveira. 
No Ceará, o deputado estadual André 
Fernandes, outro que não tem um dia 
de serviço dado pelo bem de nenhum 
cearense, mas que foi eleito no rastro 
disseminador da estupidez bolsona-
riana, ameaçou deixar o Republicanos, 
caso o partido seja contra a soltura de 
Silveira.  Bons paletós. E nada mais. 
Ainda bem que a nossa democracia 
não depende desses homens. n

Silveira, o delinquente 
democrático 

reginadezembro@gmail.com

Jornalista

regina ribeiro

a prisão exemplar do deputado

A prisão do deputado federal Daniel Silveira foi o acon-
tecimento político mais importante da semana e essa 
afirmação tem pouco a ver com a irrelevância do parla-
mentar. Extremista, despreparado para qualquer convi-
vência social, Silveira é um deputado inexpressivo, que 
não conta com a simpatia dos seus pares. Se visto como 

personagem isolado, a sua presença no 
Poder Legislativo é o resultado de um 
acidente eleitoral, fruto de uma conjun-
tura confusa e polarizada.

Apesar de atingir um deputado irre-
levante, o contexto de sua prisão impor-
ta porque o parlamentar representa um 
grupo político minoritário, mas ruidosa-
mente ameaçador: a ala radical do bolso-
narismo. Um grupo que barbariza, prote-
gendo-se sob a alegação da liberdade de 
expressão e da imunidade parlamentar 
para atentar contra a democracia e a nos-
sa sanidade mental. Um grupo que precisa 
ser neutralizado sem claudicância. 

No vídeo que levou o Supremo Tribunal Federal a se 
movimentar, Silveira desrespeita ministros, faz ameaças 
sérias, imputa crimes sem comprovação. Tudo em lin-
guagem vulgar, sem qualquer senso de decoro. Há um 
certo consenso entre muitos parlamentares, membros 
do Judiciário, Ministério Público e sociedade civil que o 
teor de seu discurso não é uma manifestação democrá-
tica da crítica, mas a incitação criminosa da violência. 
Um discurso que não está protegido nem pelo direito à 
liberdade de expressão nem pela garantia da imunidade 
parlamentar. Que Silveira deve ser punido parece haver 
pouca dúvida, o problema é o como.

A formalidade da prisão tem dividido juristas. Oriunda 
do famigerado inquérito das fake news, foi determinada 
de ofício pelo relator Alexandre de Moraes, sem provo-
cação do Ministério Público. Sobre esse inquérito pairam 
dúvidas razoáveis quanto à sua constitucionalidade desde 
que ele foi instaurado pelo presidente do STF em 2019. A 
inafiançabilidade do crime e o flagrante, por sua vez, exi-
gem um certo esforço interpretativo.

Constitucionalistas sérios como Rafael Mafei, professor 

da USP, enxergam na prisão problemas formais que podem 
agravar os riscos à democracia brasileira. Um dos pontos 
indicados por Mafei é a possibilidade de que, com esse pre-
cedente, qualquer autoridade policial possa determinar a 
prisão em flagrante por postagens opinativas em rede so-
cial, uma perspectiva ameaçadora em tempos de partida-
rização das polícias e tanta divisão política. O STF acabaria 
por abrir as portas para o controle policial da opinião, mi-
nando as bases da liberdade de imprensa e de expressão. 

O caso de Silveira, no entanto, é tão singular e extremo 
que tem pouco potencial para dar causa a temores desse 
tipo. Até a sempre corporativista Câmara de Deputados 
entendeu isso. Basta lembrar que o Supremo tem ao longo 
dos anos construído uma jurisprudência bastante enfática 
na defesa da primazia da liberdade de expressão, inclusive 
tolerando excessos de parlamentares controversos como 
foi Jair Bolsonaro. A omissão do STF no caso de Silveira 
seria um risco que não podemos nos permitir. Como saldo 
do episódio, fica a mensagem unânime do colegiado para 
os outros extremistas raivosos do grupo: ainda há alguma 
vigilância operante na República. n

julianacdcampos@gmail.com

doutora em direito e 

professora da uFC

Juliana Diniz

Há 10 anos
2011.cIDADES

Número de homicídios cresce 114%

O Relatório nacional divulgado pelo Ministério da 
Justiça coloca a capital cearense como a que teve a 
maior estatística do Nordeste e a nona maior do Brasil. 
Em 1998, eram  38 óbitos a cada grupo de 100 mil jovens 
residentes em Fortaleza, em 2008, o número saltou 
para 81,6. Aumento consoante com a tendência do 
Estado e da Região.

2011.DESASTrE

Air France e Airbus sob pressão

A justiça anunciou a convocação para 17 de março em 
Paris, da Air France e da Airbus, com o objetivo de 
anunciar uma eventual acusação do caso do voo AF447, 
no qual um avião Airbus A330 caiu no Oceano Atlântico 
quando ia do Rio a Paris em junho de 2009, matando 228 
pessoas. O Voo que partiu do Galeão, no Rio, no domingo, 
deveria ter chego na segunda, 30 de junho em Paris.

Há 20 anos
2001.prESÍDIoS

Rebelião deixa saldo de 16 mortes 

Pelo menos 16 pessoas morreram durante a rebelião 
simultânea ocorridas em 29 unidades prisionais de São 
Paulo, conforme balanço divulgado pelo governo do 
Estado na noite de ontem. Dos 16 mortos, o governo dia 
ter certeza que 11 foram mortos por outros presos. Uma 
criança de três anos, filha de um preso, foi gravemente 
ferida por estilhaços de uma explosão. O motim foi 
organizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Há 30 anos
1991.GUErrA

Bagdá sob fogo cerrado

A intensificação do ataque aliado contra alvos inimigos 
seria o preludio da guerra contra as forças iraquianas, 
segundo comentou em Riad, uma fonte militar. Em 24 
horas, foram lançados nada menos de 2800 ataques, que 
resultaram na destruição das bases de lançamento de 
mísseis de Seud. O Presidente Bush, dos EUA, disse que 
a proposta soviética para acabar com a guerra no Golfo, 
não satisfaz as exigências da ONU.

1991.cIDADES

Burocracia adia o Castanhão

A construção da barragem do Castanhão, que implicaria 
a relocalização da cidade de Jaguaribara, já que a atual 
ficará submersa, ainda não saiu do papel. Apesar de já 
haver, desde  ano passado, verba prevista em orçamento 
pelo Dnocs para a sua execução, há impedimentos legais. 
O protelamento decorre da licença que ainda não foi 
dada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente.
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