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JÚLio CaESar

93 anoS

1 ANO
PaíS Já uLtraPaSSou 10 Mi dE CaSoS 

E 250 MiL MortES dESdE a  
1ª ConfirMação da doEnça 

 
SESa rECoMEnda MaiS rEStriçõES 

Para 170 MuniCíPioS do CEará;  
doiS dECrEtaM LoCkdown 

 
VaCinação dE idoSoS rECoMEça 

EM fortaLEZa E doSES dEVEM SEr 
aPLiCadaS EM 10 diaS

Casos De 
CoViD-19   
Brasil: 

10.390.461 
Ceará: 

420.369

mortes por 
CoViD-19  
Brasil: 

251.498 
Ceará: 

11.184

VaCinas Contra 
CoViD-19 apliCaDas 

Brasil: 1ª dose 

6.338.137
 Ceará: 1ª dose  

318.303

de CoVid-19 
No Brasil

RePORTAGeM, PÁGINAs 4 e 5

O POVO MAIs
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aponte a câmera do celular 
para o código, navegue pelo 
o PoVo+ e veja esta edição e 
muitos outros conteúdos
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável

BARBARA MOIRA

SEM ESPELHO
O vereador bolsonarista Carmelo Neto (Republicanos) está 
chamando o governador  Camilo Santana, em suas redes 
sociais, de “negacionista”. Por restringir o funcionamento 
de restaurantes em determinados horários.

Crescente
atual

Cheia
27/2

Minguante
5/3

Nova
13/3
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
4h25min / 2,7 metros

  MARÉ BAIXA
10h16min / 0,4 metro

  MARÉ ALTA
16h40min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
22h40min / 0,1 metro

AMANHÃ
  MARÉ ALTA
5h04min / 2,8 metros

  MARÉ BAIXA
10h57min / 0,3 metro

  MARÉ ALTA
17h21min / 3,0 metros

  MARÉ BAIXA
23h20min / 0,1 metro
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TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

TRÁFICO DE DROGAS

COMBUSTÍVEIS

Sob um forte esquema de se-
gurança, a Polícia Civil transfe-
riu, na última quarta-feira, 24, 
Robson de Jesus, 36, o “Robson 
Luxúria”, para o estado da Bah-
ia. O homem, preso no dia 12 de 
janeiro deste ano em Iguatu, no 
Centro Sul do Estado, é suspei-
to de chefi ar uma organização 
criminosa e é investigado por 
envolvimento em cerca de 200 
homicídios ocorridos no estado 
baiano. A ação ocorreu sob si-
gilo e foi realizada por policiais 
civis da Delegacia de Capturas 

e Polinter (Decap), com o apoio 
operacional de equipes da Se-
cretaria da Administração Pe-
nitenciária do (SAP). Segundo 
o delegado Marcos Sandro, 
titular da Delegacia Regional 
de Iguatu e responsável pelas 
investigações, Robson e a es-
posa, Rafaele Morgana da Sil-
va de Jesus, 30, tentavam se 
estabelecer no Ceará e tinha 
o plano de montar uma clí-
nica de estética para lavar o 
dinheiro do tráfi co de drogas. 
(Angélica Feitosa)

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, 
aprovou ontem, 25, um reque-
rimento para ouvir o presidente 
do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), Ale-
xandre Barreto. A suposta exis-
tência de um cartel formado por 
distribuidoras de combustível 
será tema de uma audiência pú-
blica ainda sem data defi nida. “A 
ANP não permite a venda direta 
entre as refi narias e os postos 
de combustíveis. Precisamos 
rever o sistema de distribuição 
no nosso país. O mercado está 

privilegiando esse segmento 
econômico e faz-se necessário 
alterar essa dinâmica e am-
pliar a concorrência”, avaliou o 
senador Otto Alencar (PSD-BA) 
autor do requerimento. Alencar 
também assina um projeto de 
decreto legislativo (PDS 61/2018), 
que suspende um artigo da Re-
solução 43, de 2009, da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP). O 
dispositivo em vigor estabelece 
que todo combustível deve pas-
sar por uma empresa distribui-
dora antes de chegar às reven-
dedoras. (Agência Brasil)

“Robson Luxúria”, suspeito de 
chefi ar organização criminosa, é 
transferido do Ceará para Bahia

Senadores querem ouvir 
Cade sobre suposto cartel 

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

O arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio, nomeou o padre Watson Façanha novo 
coordenador arquidiocesano de Pastoral. /// No Festival  shows hoje de Nayra Costa e 
Marcus Ca é. Às 20h, no Youtube do Cineteatro São Luiz e da Capucho Produções. /// Virou 

profi ssão de risco ser motorista de aplicativo em Fortaleza. Quase que toda semana, um 
assalto, um ataque e, vez em quando, morte. /// Só lembrando: “E aí, já começou a juntar 
a documentação para o encontro anual de contas com o Leão?”

CONGRESSO 
NACIONAL 

criar um espaço 
próprio, via 

im(p)unidade, 
para a prisão de 

parlamentares. É 
já que vão querer 

construir um anexo.

GOVERNO 
ESTADUAL, 

que encaminhou à 
Assembleia projeto 

de lei instituindo 
cota de 20% 

para negros em 
concursos publicos 

do Estado. 

IFCE FABRICA ROBÔ QUE AJUDA NO COMBATE À COVID-19

U
m robô foi desenvolvido pelo Instituto Federal do 
Ceará com o objetivo de promover desinfecção e 
eliminar o vírus da Covid-19. Isso sem agressão 
ao meio ambiente, em condições de operar em 
hospitais, escolas, salas de espera ou qualquer 
outro local que necessite dessa ação. À frente da 

pesquisa, o professor Edson Almeida, juntamente com um gru-
po do Departamento de Telemática do Curso de Engenharia e 

Telecomunicações. O robô foi uma ideia iniciada no período em 
que começou a pandemia. Opera ligado a energia ou com bateria 
e usa raios ultravioletas. É um equipamento fácil de manusear, 
com testes para conferir sua efi cácia na sanitização tendo iní-
cio a partir da próxima semana. De acordo com o pesquisador 
Edson Almeida, tudo indica que o robô deve ser aprovado, tanto 
que a startup Conaltec, incubada no IFCE, já faz contatos para 
sua produção mercadológica.

ESTALEIRO
Bolsonaro vem hoje ao Ceará 
e a visita, que inclui apenas 
Tianguá e Caucaia, deve ser 
naquela linha de louvação ao 
mito. Nessas horas, tem gen-
te que sente uma falta danada 
da turma da Rosa da Fonse-
ca. Aliás, Rosa recupera-se de 
uma cirurgia.

NÃO VAI, NÃO!
Até ontem, o governador Ca-
milo Santana (PT) não havia 
sido convidado para a agenda 
do Governo Federal, que deve 
trazer Bolsonaro ao Ceará, 
nesta sexta-feira. Aliás, Cami-
lo tem evitado aglomerações 
porque a Covid-19 avançou se-
riamente no Estado.

XÔ, BOLSONARO!
O grupo Médicos em Defesa da 
Vida, da Ciência e do SUS realiza 
hoje, a partir das 7 horas, pro-
testo contra Bolsonaro. Na Praia 
de Iracema, ao lado da estátua. 
Sem aglomeração e cobrando 
vacinação, auxílio emergencial e 
isolamento social.

PARADA FEDERAL
Prosseguem as inscrições do 
concurso público da UFC para 
preenchimento de 28 vagas do 
cargo de professor. Com inscri-
ção exclusivamente através do 
e-mail do Departamento, Insti-
tuto ou Campus interessado, até 
as 17 horas do dia 12 de março. 

TOQUE DO 
BERRANTE

Criador cearense com alguma 
irregularidade em seu cadastro 
junto a Agência de Defesa Agro-
pecuária do Ceará (Adagri) têm 
até o dia 17 de maio para se re-
gularizar sem sofrer nenhuma 
penalidade. Deve se dirigir até 
um dos escritórios da Agência 
ou Ematerce.

PRIORIDADES
Em março próximo, as rádios O 
POVO/CBN e CBN Cariri chegarão 
com novidades em suas grades 
de programação, informa o novo 
diretor, o jornalista Jocélio Leal. 
Uma certeza: com muito mais in-
formação e serviço.

MAIS INFÂNCIA 
O Governo do Ceará vai inves-
tir R$ 84 milhões ao ano no 
pagamento das famílias bene-
ficiadas com o Cartão Mais In-
fância. Até 2020, o investimen-
to anual era de R$ 50 milhões. 
A ação faz parte do Programa 
Mais Infância Ceará.

OLHO NA SAFRA 
Técnicos da Conab já estão em 
campo coletando informações 
sobre o estágio em que se en-
contram as culturas de grãos 
produzidos no Ceará. Dados 
comporão o 6° Levantamento 
da Safra de Grãos 2020/21 da 
estatal e serão divulgados no 
dia 11 de março.

EPA!
A clientela da área de marca-
ção de consultas e exames do 
Hospital de Messejana (do Co-
ração),  reclama: os banhei-
ros ali só abrem às 7 horas, 
quando o zelador aparece. 
No entanto, muitos chegam 
de madrugada para aguardar 
senha e são do Interior.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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PERU

A pandemia de coronavírus deixou 
sem fôlego o já limitado estoque de 
oxigênio médico e a ONU estima que 
são necessários US$ 1,6 bilhão para 
enfrentar a emergência. Centenas 
de peruanos fazem longas fi las para 
obter oxigênio para parentes com 
Covid-19, um bem que está em falta há 
mais de um mês em meio. As pessoas 
acampam enquanto esperam para 
reabastecer os cilindros de oxigênio 
vazios em Villa El Salvador, na periferia 
ao sul de Lima, nesta quinta-feira, 25. 
Parentes de pacientes com COVID-19 
estão desesperados por oxigênio para 
manter seus entes queridos vivos 
durante a violenta segunda onda da 
pandemia no Peru. (AFP)

FALTA OXIGÊNIO 
MEDICINAL

ERNESTO BENAVIDES / AFP

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

 “Ninguém fi ca sentado em casa aumentando 
preços, é um trabalho de equipe”
ROBERTO CASTELLO BRANCO
O presidente da Petrobras se pronunciou ontem, 25, pela 
primeira vez após a intervenção do presidente da República, Jair 
Bolsonaro, na estatal. Ele defendeu que as decisões sobre
a política de preços da estatal é refl exo do mercado de 
petróleo e levam em conta princípios da governança. 
Ele disse ter sido acusado injustamente de falta de
transparência e que “o preço dos combustíveis ainda 
é alvo de palpites de jogo de futebol”.

Bolsonaro projeta 
4 parcelas de 
R$ 250 em nova 
rodada do auxílio
| A PARTIR DE MARÇO | 

O governo caminha para ba-
ter o martelo sobre os detalhes 
do pagamento de novas parcelas 
do auxílio emergencial a partir 
do mês que vem. O presidente 
Jair Bolsonaro disse ontem, 25, 
que conversou com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, so-
bre a ideia do benefício ser pago 
em quatro parcelas no valor de 
R$ 250. Ele ressaltou que a pro-
posta também está sendo deba-
tida com o Congresso.

“Estive hoje com Paulo Gue-
des. A princípio, o que deve ser 
feito: a partir de março, por 
quatro meses, R$ 250 de auxílio 
emergencial”, disse em trans-
missão ao vivo nas redes sociais 
nesta noite. “É isso que está 
sendo conversado em especial 
com os presidentes da Câma-
ra e do Senado, porque a gente 
tem que ter certeza de que o que 
nós acertamos - vai ser conjun-
to, não vai ser só eu e a equipe 
econômica, vai ser junto com 
Legislativo também - na ponta 
da linha aquilo seja honrado por 
todos nós”, declarou.

Bolsonaro voltou a destacar 
a situação de endividamento do 
País. Segundo ele, o pagamento 
do auxílio por mais quatro me-
ses é “para ver se a economia 
pega de vez, pega para valer”. 
O presidente disse ainda que o 
governo espera “uma nova pro-
posta para o Bolsa Família” após 
o pagamento do auxílio. “A gente 

espera no fi nal dos quatro me-
ses ter uma nova proposta para 
o Bolsa Família, a partir de ju-
lho”, comentou.

Ontem, o Senado adiou a lei-
tura do parecer da PEC Emer-
gencial que possibilitará uma 
base jurídica para o pagamen-
to do auxílio. O texto deve ser 
lido e votado na semana que 
vem. Há risco de fatiamento 
do texto para aprovação ape-
nas do benefício, deixando as 
medidas de contenção de gas-
tos para depois. A equipe eco-
nômica, porém, tenta evitar 
que isso ocorra.

Na transmissão ao vivo, Bol-
sonaro voltou a sugerir que 
a população cobre o auxílio 
emergencial de governadores e 
prefeitos. “Vão cobrar do pre-
feito, para o prefeito fazer au-
xílio emergencial, vão cobrar do 
respectivo governador, já que 
ele quer que você fi que em casa 
eternamente e quer mandar a 
conta para nós pagarmos”.

Na visão do presidente, com 
a demora e continuidade da 
política assistencialista do au-
xílio, “consequências danosas 
vêm para a economia como um 
todo”. “Tem muita gente que 
quer que a gente continue com 
isso eternamente. Isso não é 
dinheiro que está no cofre, está 
lá no Banco do Brasil, na Caixa 
Econômica. Isso é endivida-
mento”, afi rmou. (AE)

O fi lme Bacurau está na lista das produções legalmente elegíveis ao 
Oscar que a divulgou ontem, 25. São ao todo 366 fi lmes considerados 
elegíveis para a premiação. Sônia Braga e de Udo Kier, que trabalham 
na produção brasileira, também são confi rmados nas lista de Melhor 
Atriz e Melhor Ator, respectivamente. São consideradas elegíveis as 
produções que seguiram o regulamento para que possam estar na 
competição, como estrear em um cinema comercial em pelo menos 
uma das seis áreas metropolitanas dos EUA e estar ao menos em 
cartaz por sete dias consecutivos no mesmo local. (AE)

NA LISTA DE ELEGÍVEIS AO OSCAR

BACURAU
DIVULGAÇÃO

R$ 5,514

Em um dia de turbulência no mercado 
fi nanceiro, o dólar ultrapassou a 
barreira de R$ 5,50 e fechou na 
cotação mais alta desde o início de 
novembro de 2020. A bolsa de 
valores teve forte queda e encerrou 
no menor nível em quase três 
meses. O dólar comercial encerrou 
ontem, 25, vendido a R$ 5,514, com 
alta de R$ 0,093 (+1,72%). A divisa 
operou próxima da estabilidade 
durante a manhã, mas passou a 
disparar depois das 11h. A moeda 
norte-americana está no maior nível 
desde 5 de novembro, quando 
fechou vendida a R$ 5,545. O Banco 
Central (BC) chegou a vender US$  
615 milhões das reservas cambiais, 
mas a volatilidade permaneceu, com 
a cotação continuando a subir. Na 
máxima do dia, por volta 
das 15h30, o dólar aproximou-se 
de R$ 5,54.(Agência Brasil)

Dólar atinge maior 
valor desde novembro

APROVADOS NA AL-CE

Pelo menos 46 cidades cearenses já tiveram 
prorrogação ou início do estado de calamidade 
pública aprovados pela Assembleia Legislativa 
do Ceará (AL-CE). Nesta quinta-feira, 25, a AL 
votou 25 decretos de calamidade pública 
enviados por prefeituras. Os decretos tem 
validade até 30 de junho de 2021 e permitem a 
continuidade na fl exibilização de limites fi scais 
e que sejam feitas contratações sem licitação 
em decorrência da pandemia para dar 
celeridade ao combate à Covid-19.

46 cidades estão em estado 
de calamidade pública



Um ano da pandemia: 
2º onda mais intensa 
e recorde de mortos

| BRASIL | País completa um ano após primeiro caso confi rmado com cenário caótico. 
Segunda onda avança sobre regiões de forma simultânea. Estados enfrentam colapso dos 
sistemas de saúde, vacinação lenta e disseminação de nova variante

Um ano se passou após a 

confi rmação do primeiro caso 
de Covid-19 e o Brasil continua 
em cenário de colapso: recorde 
de mortos em um dia, segunda 
onda mais intensa e simultânea 
pelas regiões, vacinação lenta e 
sem perspectivas de imuniza-
ção coletiva, disseminação de 
variante mais contagiosa e ne-
nhuma previsão de quando será 
seguro aliviar medidas de pro-
teção individual. Ontem, 25, o 
Brasil registrou 1.541 mortes pela 
doença em 24 horas, somando 
251.498 vidas perdidas.

No mesmo intervalo, foram 
contabilizados 65.998 novos 
casos de Covid-19. Com isso, 
o Brasil chega a um total de 
10.390.461 registros da doen-
ça, segundo dados atualiza-
dos nessa quinta-feira pelo 
Ministério da Saúde. Vários 
estados se aproximam do 
colapso do sistema de saúde, 
com restrições mais severas 
sendo aplicadas em unida-
des federativas de todas as 
regiões. Diversos estados, 
como o Ceará, estão implan-
tando toque de recolher. 

Isabel Leite, professora de 
Saúde Coletiva da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
destaca que o novo agrava-
mento da situação na região 
do Amazonas ocorre em pa-
ralelo ao colapso dos sistemas 
de saúde do Sul. O que não foi 
registrado na primeira onda da 
pandemia no País.

“Temos a impressão de que 
a disseminação na segunda 
onda está mais intensa e uni-
forme geografi camente. No iní-
cio, grandes eixos do turismo, 
os grandes centros, receberam 
primeiro e o Amazonas, que se 
destacou de forma diferente. 
Houve um espalhamento gra-
dual da doença. Agora, o vírus já 
circula de maneira mais unifor-
me. Não tem tantas diferenças 
(entre as regiões)”, compara.  

Apesar do grande avanço da 
ciência com a descoberta de vá-
rias vacinas em espaço curto de 
tempo, os problemas na aquisi-
ção dos imunizantes pelo Brasil 
preocupa. “Para alcançar algum 
tipo de imunidade coletiva, a dis-
tribuição deveria ser muito mais 
rápida. Os vacinados são muito 
poucos. A gente precisa manter 
tudo o que aprendemos. Não vejo 
a médio e curto prazo um con-
trole da pandemia”, alerta. 

Ela também ressalta o pro-
blema da “agudização das 
doenças crônicas”. Isso porque 
outras patologias não estão 
sendo tratadas em razão do di-
recionamento do atendimento 

de saúde à pandemia. “As pessoas 
também se cansaram mas o vírus 
não se cansou. Ainda precisamos 
de reserva de energias para man-
ter ao máximo as formas únicas 
de prevenção disponíveis”, afi r-
mou, referindo-se ao isolamento 
social e ao uso de máscara. 

No dia em que o Brasil com-
pletou um ano desde seu primei-
ro caso da infecção, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) en-
cerrou sua transmissão ao vivo 
nas redes sociais sem comentar 
o último marco trágico: as mais 
de 250 mil mortes pela doença no 
País. (Com Agência Estado)

Leia mais nas páginas 6,7,10 e 
colunas Erico Firmo, 8, e Jocélio 
Leal, 12.

EDIÇÃO: TÂNIA ALVES  |  TANIAALVES@OPOVO.COM.BR  | 

FABIO LIMA

BRASIL soma mais de 250 mil 
mortes pela Covid-19
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Os vacinados são 

muito poucos. 

A gente precisa 

manter tudo o que 

aprendemos. Não 

vejo a médio e curto 

prazo um controle 

da pandemia”

Isabel Leite, professora de 
Saúde Coletiva da UFJF

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br



Com 170 dos 184 municípios 
cearenses sob nível de alerta 
“Risco Alto” ou “Risco Altísismo” 
para a Covid-19, a Secretaria de 
Saúde do Estado (Sesa) expediu 
ofi cio nesta quinta, 25, para as 
respectivas secretarias de saú-
de municipais recomendando 
medidas específi cas para en-
frentar a epidemia simultânea. 
O painel analisa as condições de 
fatores de risco do coronavírus 
por município, considerando 
a situação da doença em cada 
região. O painel está disponível 

para visualização pública na 
plataforma IntegraSUS.

Os gestores municipais fo-
ram orientados a adotar as 
medidas de rastreamento de 
contatos e monitoramento de 
casos suspeitos; aumento da 
capacidade de resposta à pos-
sível demanda de cuidados 
hospitalares; fechamento de 
espaços públicos; edição de 
decretos com o intuito de ado-
tar comportamentos que dimi-
nuam o contágio; cancelamento 
de eventos sociais; instalação 
de barreiras sanitárias; e fi sca-
lização para cumprimento dos 
decretos estadual e municipal. 

Ao todo, 84 municípios cea-
renses estão em Risco Altís-
simo e 86, com Risco Alto. Os 

| AUMENTO DE CASOS | Ofício foi expedido ontem, 25, e recomenda orientações mais rígidas aos 

municípios, incluindo Fortaleza. Capital é considerada Nível 4, tida como “Risco Altíssimo” para a Covid-19 

Sesa recomenda mais restrições 

MARÍLIA FREITAS
marilia.freitas@opovo.com.br
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JULIO CAESAR

IGREJA MATRIZ de Santa Quitéria: ruas estavam 
esvaziadas no início da noite de ontem

municípios que estão em aler-
ta moderado são: Antonina do 
Norte, Assaré, Aurora, Cari-
riaçu, Cariús, Farias Brito, Icó, 
Jucás, Lavras da Mangabeira, 
Potengi, Quixelô, Saboeiro, San-
tana do Cariri, Umari. Os de-
mais estão em Risco Altíssimo 
ou Alto. Fortaleza é considera-
da cidade com “Risco Altíssimo” 
para Covid-19.  Em sua sétima 
semana epidemiológica de 2021, 
são cerca de 160 casos confi r-
mados por dia a cada 100 mil 
habitantes, mostra plataforma 
nesta quinta-feira, 25.

Duas cidades cearenses já 
decretaram lockdown na quar-
ta-feira passada: Santa Quité-
ria  e Mombaça. Na primeira, 
as atividades não essenciais 

começam a ser proibidas du-
rante o período, que começou a 
valer a partir da meia-noite de 
quarta-feira passada, perma-
necendo até a 0 hora do dia 4 de 
março. Em Mombaça, as restri-
ções valem até 28 de fevereiro. 

Para a análise, estão en-
tre os principais indicadores 
observados pela Sesa a inci-
dência de casos confi rmados 
de Covid-19 por dia/100 mil 
habitantes; internações pela 
Classifi cação Estatística Inter-
nacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados com a Saúde 
(CID) – causas respiratórias; 
taxa de positividade em testes 
RT-PCR; taxa de letalidade por 
Covid-19 e percentual de leitos 
UTI Covid ocupados.

“A gente espera 

que as pessoas 

cumpram o decreto 

mesmo. Estamos 

com medo aqui”

ERNANE SAMPAIO
Comerciante de Santa 

Quitéria

Cidade de Santa Quitéria se esvazia 
no primeiro dia de lockdown

Covid-19. Crescimento de casos

Na avenida mais movimentada 
do centro de Santa Quitéria, muni-
cípio no interior do Estado, distan-
te 229,2 quilômetros de Fortaleza, 
apenas o entregador empoleirado 
na moto era visto zanzando entre 
endereços na noite de ontem. Sob 
lockdown desde a meia-noite da 
quarta-feira, 24, após agravamento 
da pandemia, é como se a cidade ti-
vesse sido evacuada às pressas.

“Acho que agora as pessoas estão 
realmente com medo”, diz Daiane Si-
queira, educadora física. “Não saio de 
casa desde o Natal, a não ser quan-
do é para fazer um exercício”, fala e 
aponta o entorno da igreja matriz do 
município, vazio àquela hora.

Num dia comum, as calçadas 
estariam cheias de vendedores de 
pipoca e picolé e as equinas, reple-
tas de adolescentes. Nesta quinta, 
porém, os quiterenses tinha se re-
colhido mais cedo.  

“É como se a Covid tivesse che-
gado mais perto da gente”, respon-
de a cozinheira Joelma Santana. 
Para ela, o lockdown, pela primeira 
vez decretado pela Prefeitura e não 
pelo Governo do Estado, é uma me-
dida necessária.

“Se as pessoas forem iguais a 
mim, estão felizes com o lockdo-
wn. Estamos sabendo que cada vez 
mais gente está contaminada na ci-
dade”, explica.

De acordo com dados da plata-
forma Integra SUS, Santa Quitéria 
registrou 2.312 casos confi rmados 
de Covid-19 e 23 óbitos. É o segun-
do município no Estado a adotar a 
medida – o primeiro foi Mombaça.

Nas últimas semanas, mesmo 
com crescimento do número de ca-
sos, moradores de Santa Quitéria 
ainda promoviam festas clandes-
tinas, conforme relatos de pessoas 
ouvidas pelo O POVO. O quadro le-
vou o gestor do Executivo munici-
pal, José Braga Barrozo,o “Bragui-
nha” (PSB),  a decretar a suspensão 
das atividades até o dia 4 de março, 
quando a medida será reavaliada.

Empresário do ramo de restau-
rantes, Ernane Sampaio, 30, lamen-
to as difi culdades para os negócios, 
mas entende que o enfrentamento 
contra pandemia requer ações mais 
efetivas. “Acho até que demorou 
a fechar, porque já estava muito 
ruim”, avalia.

Da equipe contratada pelo esta-
belecimento, metade tinha sido dis-
pensada para fi car em casa nesta 
semana. A outra metade dava ex-
pediente no delivery, cujo telefone 
não parava de tocar à medida que 
a noite ia caindo. “A gente espera 
que as pessoas cumpram o decreto 
mesmo. Estamos com medo aqui”, 
desabafa o empresário. (Henrique 
Araújo/enviado a Santa Quitéria) 

Fortaleza terá nesta sexta-feira 
mais um ponto de vacinação

Drive-thru.RioMar Kennedy

A Prefeitura de Fortaleza reto-
mou o processo de vacinação de 
idosos acima de 75 anos ontem, 25. 
As 20.190 doses da vacina Astraze-
neca/Oxford, recebidas na última 
quarta-feira, 24, passaram a ser 
aplicadas por meio de duas moda-
lidades: domiciliar e drive-thru (no 
Centro de Eventos). A previsão é que 
essa quantidade de doses seja apli-
cado no período de uma semana a 
10 dias, de acordo com a secretá-
ria-adjunta da Saúde do Município, 
Aline Gouveia.

Nesta quinta-feira, 25, o processo 
de vacinação no modelo drive-thru 
fi cou destinado exclusivamente a 
idosos que haviam sido convocados 
anteriormente para receber sua 
vacina, mas perderam a data de 
agendamento. Nos próximos dias, 
a modalidade drive-thru voltará a 
ser ofertada em outros pontos da 
Cidade com divulgação dos nomes 
por meio de lista, como já acontecia 
inicialmente, de 10h às 17h.

“Estaremos retomando nesta 
sexta-feira, 26, o drive-thru do Rio-
Mar Kennedy e manteremos o do 
Centro de Eventos. Essas pessoas 
terão o agendamento confi rmado 
com data, hora e local de vacinação. 
Ao longo dos próximos dias esta-
remos reabrindo outros pontos de 
vacinação, e também abriremos os 
Cucas”, revela a secretária-adjunta.

A modalidade domiciliar, que 
também foi retomada nesta quinta-
feira, está atuando com 70 equipes 
nas ruas, de 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Os profi ssionais traba-
lham devidamente uniformizados 
e possuem crachá de identifi cação.

Cada carro que adentrava o pátio 
destinado para vacinação no Centro 
de Eventos de Fortaleza trazia con-
sigo a esperança de dias melhores. 
Aos poucos, a fi la formada no início 
do processo de vacinação foi dando 
espaço aos sorrisos e ao sentimento 
de gratidão.

“É um dia muito importante. Eu 
tenho 80 anos e só posso dizer mui-
to obrigado aos que colocaram essa 
vacina aqui. Eu adorei o atendi-
mento, foi maravilhoso! Todos mui-
to educados”, relata Maria Lúcia da 
Paixão, 80 anos, que fez questão de 
agradecer à enfermeira responsá-
vel pela sua vacinação.

O sentimento de gratidão tam-
bém estava presente nas palavras 
de fé proferidas por Maria Helena 
Cordeiro, 79 anos. “Estou muito 
agradecida a Deus por ter che-
gado o momento de me vacinar. 
Espero muito que Ele ajude todas 
as pessoas, que possam ser vaci-
nadas. Um dia vamos poder dizer 
‘Graças a Deus que passou'. Dias 
melhores estão mais próximos”, 
relata.(Gabriel Borges)
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Camilo Santana (PT) afir-
mou que não vai encontrar 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
que vai estar nesta sexta-fei-
ra, 26, em visita ao Ceará. Em 
meio à alta do número de ca-
sos da Covid-19 no Estado, o 
governador qualificou como 
um “grave equívoco” e se dis-
se “frontalmente contrário” à 
passagem do presidente pelo 
Estado no atual momento, 
dada a possibilidade de for-
mação de aglomerações.

“Não estarei presente a qual-
quer desses eventos, diante da 
real possibilidade de muitas 
aglomerações algo frontalmen-
te contrário à gravíssima cri-
se sanitária que vivemos neste 
momento, com o aumento preo-
cupante de casos e óbitos. Te-
nho todo respeito à autoridade, 

mas não posso compactuar com 
aquilo que considero um grave 
equívoco”, publicou Camilo nas 
redes sociais. 

 A agenda de Bolsonaro no Cea-
rá inclui eventos que marcam 
retomada de obras em estra-
das federais no Estado. Pela 
manhã, o presidente assina 
três ordens de serviço para o 
reinício da Travessia Urbana de 
Tianguá, na BR-222/CE, novos 
traçados na mesma rodovia 
em Umirim e a conclusão do 
viaduto de acesso à cidade de 
Horizonte, na BR-116/CE.

A solenidade está marcada 
para as 12 horas no Polo de Lazer 
de Tianguá. À tarde, Bolsonaro 
visita obras de duplicação da BR-
222/CE em Caucaia.

A visita de Bolsonaro ocor-
re num momento em o Gover-
no do Estado adotou medi-
das mais rígidas no combate 
à pandemia como o toque de 
recolher das 22h às 5 horas. 

| alta da pandemia | 

Ao revelar que não vai encontrar o presidente hoje, governador fala em ‘real possibilidade de muitas 

aglomerações' e diz que não poderia ‘compactuar' com a situação

Camilo critica visita de 
Bolsonaro ao Ceará neste 
momento: ‘grave equívoco’
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Além dA agenda oficial de eventos que já ocorrem com 
muitas pessoas, bolsonaro costuma fazer paradas não 

planejadas, que causam ainda mais aglomerações

João mArcelo SenA
joaomarcelosena@opovo.com.br

ediÇÃo: domitilA AndrAde e João mArcelo SenA | domitila.andrade@oPovo.Com.br e joaomarCeloSena@oPovo.Com.br | 

Municípios do Interior, como 
Santa Quitéria e Mombaça, já 
adotam ação ainda mais drás-
ticas como o lockdown.

Com índices de popularidade 
em baixa, Bolsonaro também faz 
um movimento de buscar aten-
ção do Nordeste, onde sua apro-
vação não costuma ser alta, já 
mirando as eleições de 2022.

Na última sexta-feira, 19, o 
presidente esteve na Paraíba e 
em Pernambuco para o aciona-
mento das comportas do 1º tre-
cho do Ramal do Agreste, uma 
obra de ampliação do abasteci-
mento hídrico da região.

Nessas viagens pelo País, Bol-
sonaro costuma estar no centro 
de aglomerações com centenas 
de pessoas, boa parte delas sem 
máscara ou qualquer distancia-
mento físico. As atitudes contra-
riam as normas sanitárias preco-
nizadas por órgãos e autoridades 
de saúde como prevenção à dis-
seminação do coronavírus.

A visita de desta sexta-feira é 
a segunda de Jair Bolsonaro ao 

Ceará em menos de uma ano. 
Em junho de 2020, o presiden-
te esteve no Cariri para inau-
guração de trecho de obras 
da Transposição do rio São 

Francisco. Assim como nesta 
sexta-feira, Camilo não en-
controu Bolsonaro na ocasião. 
(leia mais POLÍTICA, página 7; 
ÉRICO FIRMO, página 8)
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O Ministério Público Federal 
(MPF) emitiu nesta quinta-fei-
ra, 25, recomendações para que 
sejam tomadas medidas para 
evitar aglomerações durante 
a passagem do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) pelo 
Ceará. A cobrança do órgão foi 
direcionada mais especifica-
mente ao Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) e às prefeituras de 
Fortaleza, Horizonte e Tianguá.

Cinco procuradores assina-
ram a recomendação pedindo a 
suspensão de quaisquer eventos 

que possam ocasionar a aglo-
meração de pessoas durante a 
visita do presidente no Ceará. 
“Os números da pandemia em 
todo Estado inspiram atenção 
redobrada, permanecendo o 
isolamento social como política 
pública mais eficiente e indis-
pensável no combate à dissemi-
nação do vírus”, defende o MPF. 

No último dia 17, o governa-
dor Camilo Santana (PT) emi-
tiu decreto que impõe medidas 
mais rígidas contra a dissemi-
nação do coronavírus. Além 
da prorrogação do isolamento 

| Nesta sexta | Órgão recomenda ao Dnit e às prefeituras 
que promovam ações garantidoras do distanciamento social

MPF cobra medidas para 
evitar aglomerações durante 
passagem de Bolsonaro

Não termos vacinas 

(...) determina 

as mortes dos 

infectados. Isso é 

uma escolha do 

Governo Federal”

Liduína rocha, médica, 
membro do Médicos em defesa 
da vida, da Ciência e do SUS

social, foi instituído toque de 
recolher, tornando proibida a 
circulação de pessoas que não 
estejam exercendo atividades 
essenciais entre 22h e 5 horas 
da manhã. A ocupação de espa-
ços públicos também foi vedada 
a partir das 17 horas.

As medidas do Governo do 
Estado foram tomadas após 
alta do número de casos e óbi-
tos em decorrência da Covid-19 
e também como forma de pre-
venção à circulação de novas 
variantes do vírus. 

O próprio Camilo Santana se 
manifestou nessa quinta-feira, 
25, nas redes sociais, de forma 
contrária à visita de Bolsonaro 
ao Ceará, alertando para a pos-
sibilidade de serem formadas 
aglomerações durante a passa-
gem do presidente pelo Estado.

A agenda de Bolsonaro in-
clui, pela manhã, uma soleni-
dade em Tianguá para assina-
tura de três ordens de serviço 
para obras em rodovias fede-
rais no Ceará. À tarde, o presi-
dente acompanha o andamento 
de intervenções na BR-222/CE, 
em Caucaia, Região Metropoli-
tana de Fortaleza.

A visita do presidente ao Es-
tado é alvo de críticas e protes-
tos. Na noite dessa quinta-feira, 
o grupo Médicos em Defesa da 
Vida, da Ciência e do SUS fez 
uma mobilização na Praça Por-
tugal, em Fortaleza. Enfatizan-
do o marco das 250 mil mortes 
pela Covid-19, os manifestantes 
cobraram políticas mais efe-
tivas de combate à pandemia, 
assim como maior celeridade à 
campanha de vacinação no País.

“Essas mortes são determi-
nadas não pela Covid, mas pe-
las políticas públicas escolhidas 
pelo Governo Federal para o 
não enfrentamento dessa si-
tuação. Não termos vacinas 
quando o mundo inteiro está se 
vacinando determina as mortes 
dos infectados. Isso é uma es-
colha do Governo Federal”, cri-
ticou Liduína Rocha, obstetra, 
membro do grupo.

Mais cedo, o coletivo já havia 
divulgado um vídeo nas redes 
sociais criticando a postura do 
governo Bolsonaro e denuncian-
do a divulgação de um “trata-
mento precoce” feito com medi-
camentos sem eficácia científica 
comprovada contra a Covid-19.

“Até termos a vacina, é impor-
tante que tenhamos políticas de 
isolamento social efetivas e que 
a gente tenha apoio financeiro à 
maior parte da população para 
que haja dignidade de ficar em 
casa e para que não haja falta de 
alimentos e falta de condições 
mínimas para esse isolamento 
social”, complementou Liduína. 
O grupo de médicos agendou um 
outro ato para a manhã desta 
sexta-feira, na Praia de Irace-
ma, contra a visita de Bolsonaro. 
(João Marcelo Sena)

Leia mais nas páginas 6 e 8
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 NA PRIMEIRA visita de Bolsonaro 
como presidente ao Ceará, em 26 de 

junho, população em Penaforte se 
espremeu para tentar vê-lo

BOLSONARO NO CEARÁ 
PARA O ANIVERSÁRIO DA 
COVID-19

N
o dia em que se completa um ano da primei-
ra confirmação de caso de Covid-19 no Brasil, o 
presidente Jair Bolsonaro visita o Ceará. Um dia 
após o País alcançar as 250 mil mortes. Visitará 

obras do Anel Viário e assinará ordem de serviço de ro-
dovia e viaduto. 

Deveria ser dia para o Brasil se debruçar sobre acertos 
e erros deste período, prestar respeito às vítimas e 
anunciar pacote de ações num esforço de mobilização 
para superação desta segunda onda.

Vai haver aglomeração, desrespeito a protocolos. No 
delicado momento que o Estado vive, será mais uma 
oportunidade para o vírus se propagar. Essa é uma forma 
à feição de Bolsonaro de marcar a data de um ano desde 
aquela Quarta-Feira de Cinzas da primeira confirmação.

Fará o presidente alguma manifestação durante a visita? 
Sinceramente, temo que o faça. É melhor não.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

JL ROSA

CAMILO E BOLSONARO

Assim como na primeira visita de Bolsonaro ao Ceará, em 
junho do ano passado, para a chegada das águas do rio 
São Francisco, o governador Camilo Santana (PT) avisou 
que não estará presente. Pelo mesmo motivo: a óbvia 
ocorrência de aglomerações. Ora, se Camilo não estava 
presente num marco histórico muito mais relevante que 
era aquele passo em relação à transposição, que dirá 
essa agenda de hoje.

Bolsonaro já não gosta de petista, já não gosta dos 
Ferreira Gomes, quando junta um governador petista, 
aliado dos Ferreira Gomes e que ainda faz o que ele pode 
tomar como desfeita, fica pacote completo.

O QUE É ESSENCIAL

Na quarta-feira, 24, a Câmara Municipal de Fortaleza 
aprovou as academias como atividades essenciais. 
Havia feito o mesmo na semana anterior com atividades 
religiosas. Também na quarta, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Assembleia Legislativa também 
aprovou templos religiosos como atividades essenciais.

Tornar-se atividade essencial basicamente significa 
poder driblar limitações eventualmente estabelecidas 
em decretos para conter a pandemia da Covid-19. Cada 
segmento busca os instrumentos de pressão política para 
garantir seu direito de abrir.

A Arquidiocese de Fortaleza adequou horários de 
celebrações. Porém, há denominações religiosas algumas 
das quais lutam para permanecer abertas pelos mesmos 
motivos que restaurantes e o comércio: para poder 
manter o faturamento. Isso não é essencial. O conforto 
espiritual não precisa ocorrer no espaço físico. Aliás, até 
para arrecadar o dízimo já se pode usar PIX.

RECEITA ÚNICA

Escrevi na terça-feira que, resultado de sua estreita 
visão de mundo e falta de repertório, Bolsonaro tem 
como receita única para crises colocar um general 
na função. É o mundo que ele conhece, em sua visão 
limitada. Ontem, porém, foi noticiado que Bolsonaro 
irá trocar o secretário de Comunicação Social. Sairia o 
empresário Fabio Wajngarten, mas o substituto não seria 
um general. Seria o almirante Flávio Rocha.

O líder do governo na Assem-
bleia Legislativa do Ceará (AL-CE), 
deputado Júlio César Filho (Cida-
dania), afi rmou que Camilo Santana 
(PT) pretende aplicar nos próximos 
concursos do Estado, inclusive os já 
anunciados, cotas para negros.

Nesta quinta-feira, 25, o governa-
dor enviou Projeto de Lei ao Legis-
lativo que propõe cota de 20% para 
pessoas negras nos concursos públi-
cos estaduais. Em entrevista coletiva 
virtual, Júlio Cesar disse que o ob-
jetivo da matéria é tentar “diminuir 
desigualdades históricas” presentes 
tanto no Brasil quanto no Ceará.

“Estamos requerendo a tramita-
ção em urgência dessa mensa-
gem. Então aqueles (concursos) 
que ainda não tiveram os editais 
lançados já devem vir com essa 
nova regra que deverá ser apro-
vada pela AL-CE”, pontuou.

Este mês o Governo do Estado 
anunciou concurso para a área da 
Segurança Pública com mais de 
três mil vagas, sendo 2,2 mil para 
Polícia Militar, 500 para a Polícia 
Civil e 170 para a Perícia Forense 
(Pefoce). O edital está previsto para 
sair em março e caso o projeto de 
lei sobre cotas seja aprovado e san-
cionado antes disso deverá vir com 
as adequações.

Segundo Camilo, a medida envia-
da pelo Executivo é baseada na Lei 
Federal 12.288, com o Estatuto da 
Igualdade Racial, de 2010, a fi m de 
garantir a efetivação de igualdade e 
oportunidade à população negra.

O governador afi rmou que o pro-
jeto é “mais uma política pública 
social e afi rmativa para combater 
a desigualdade racial”, e que acolhe 
“demanda antiga dos movimentos 
sociais, que têm a luta antirracista 
como pauta central”.

A vice-governadora Izolda Cela 
(PDT) e a assessora de Acolhimento 
aos Movimentos Sociais, Zelma Ma-
deira, também participaram do ato 
de envio do projeto. Zelma come-
morou a medida e classifi cou a data 
como “histórica”.

Para ela, a iniciativa ganha im-
portância ainda maior em um País 
que tem como marca o “racismo es-
trutural” e as “desigualdades socio-
raciais”. “A ação afi rmativa modali-
dade cotas trará mais diversidade 
e igualdade no serviço público cea-
rense”, escreveu nas redes sociais.

“O governador Camilo Santana 
está acolhendo uma demanda do 
movimento social, especialmente 
o movimento negro, e de todos os 
movimentos sociais que têm como 
pauta a luta antirracista. Estamos 
com isso, afi rmando um grupo ét-
nico, que tem sofrido com o peso do 
racismo estrutural, e criando novas 
oportunidades para negros, negras 
e pardos, adentrarem no serviço 
público”, complementou Zelma.

| PROJETO DE LEI | Governador encaminhou nessa quinta-feira à AL-CE proposta 

de cota de 20% para os certames do serviço público do Estado. Líder do governo 

Camilo quer que cota para 
negros comece a valer em 
concursos já anunciados

EXEMPLO
Segundo 
o líder do 
governo na 
AL-CE, Júlio 
César Filho, 
a legislação 
pode servir 
de “exemplo” 
para que 
prefeituras 
e câmaras 
do Interior 
reproduzam 
a prática em 
eventuais 
concursos


VÍTOR MAGALHÃES
vitormagalhaes@opovo.com.br



www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 26 de Fevereiro de 2021 9política

A Câmara dos Deputados de-
cidiu adiar para hoje a votação, 
em primeiro turno, da propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) que blinda parlamenta-
res ao limitar situações em que 
podem ser presos e proibir o 
afastamento do mandato por 
ordem judicial.

Batizada de “PEC da Blin-
dagem”, a proposta restringe 
o alcance de decisões do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
como a que determinou a pri-
são do deputado Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ). Antes da vota-
ção, o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (Progressistas
-AL), cobrou respeito à decisão 
do Legislativo e rejeitou o ca-
rimbo de “impunidade” com o 
qual a PEC foi rotulada.

Lira avisou, ainda, que não 
aceitará críticas de magistra-
dos ao texto. Nos bastidores, 
integrantes do Supremo entra-
ram em campo para articular 
mudanças no texto, mas a ver-
são final ainda enfrenta forte 
resistência da Corte. “Não vejo 
onde o Legislativo esteja ofen-
dendo outro Poder. Espero que 
o STF tenha um posicionamento 
constitucional firme”, disse ele.

Pela segunda vez consecu-
tiva, Lira se ausentou da ses-
são de votação, o que provocou 
ataques nas redes sociais, sob 
o argumento de que precisava 
viajar para São Paulo, e deixou 
a condução do plenário nas 
mãos do vice-presidente da 
Câmara, deputado Marcelo Ra-
mos (PL-AM).

A proposta discutida na Câ-
mara é uma resposta corpora-
tivista ao que deputados con-
sideraram uma intervenção 
do STF, que, por 11 votos a 0, 
referendou a prisão de Silvei-
ra, determinada no dia 16 pelo 

ministro Alexandre de Moraes.
O deputado bolsonarista foi 

preso por divulgar um vídeo 
no qual ofendeu ministros da 
Corte, incitou a violência e fez a 
apologia da ditadura militar. A 
Câmara não afrontou a decisão 
unânime do STF e confirmou 
a prisão, mas logo em seguida 
Lira articulou forte reação.

Em conversas na residência 
oficial da presidência da Câ-
mara e no seu gabinete, Lira e 
o grupo que o ajudou a se eleger 
para o comando da Casa decidi-
ram que a PEC era uma forma 
de dar um “basta” no Supremo 

sob o risco de outros deputados 
acabarem presos por ordem de 
Alexandre de Moraes.

O combinado era que o re-
vide seria a aprovação da PEC, 
mas, caso o Supremo interfira 
numa decisão do Congresso, o 
contra-ataque será turbinado 
com a aprovação de medidas 
que atinjam a Corte e também 
privilégios do Judiciário. Nos 
encontros que marcaram as 
últimas 24 horas em Brasília, 
deputados diziam que a Câ-
mara não será um “puxadinho 
do Planalto, nem do Supremo”. 
(Agência Estado)

| imunidade | 

Câmara adia para hoje votação 
da ‘PEC da Blindagem'
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Ao apresentar o balanço de 
2020, o Banco do Nordeste in-
formou que estuda renegociar 
as dívidas com empresas cujo 
funcionamento e, consequen-
temente, as finanças foram 
comprometidas pela pandemia 
de Covid-19 até o fim de 2021. O 
valor total gira em torno de R$ 
3 bilhões, cuja repactuação já 
aconteceu ao longo do último 
ano e tem previsão atual de tér-
mino até junho deste ano.

Sustentam o movimento de 
amparo aos impactados pela 
crise do coronavírus um um 
lucro líquido recorrente de 
R$ 1,4 bilhão (12,8% maior 
que o de 2019), um total de 
5,1 milhões de operações de 
crédito resultantes de R$ 
40,07 bilhões de investimen-
to e uma inadimplência de 
5,1% que vem em queda nos 
últimos seis anos. No Ceará, 
foram R$ 8,39 bilhões dis-
tribuídos em 1,64 milhão de 
operações de crédito.

Empresas com faturamento 
de até R$ 16 milhões por ano, 
inclusive, já têm a adesão pré
-aprovada à renegociação de 
dívidas pelo BNB, segundo res-
saltou o presidente da institui-
ção, Romildo Rolim. Para essa 
categoria de clientes, a prorro-
gação pode ser feita no site do 
Banco do Nordeste.

“A gente continua trabalhan-
do, observando alguns setores, 
afinal não podemos exigir o pa-
gamento se ainda não geraram 
receitas. Tem o exemplo da ca-
deia produtiva do turismo, os 
restaurantes, os meios de hos-
pedagem... É muita coisa para 
ter a noção que ainda é ruim, 
porque nós temos algumas 
prorrogações possíveis”, decla-
rou durante a coletiva de divul-
gação do balanço ontem, 25, na 
sede do BNB, no Passaré.

Todos os mencionados pelo 
presidente, no entanto, repre-
sentam menos de 10% da car-
teira do Banco hoje. Uma preo-
cupação especial demonstrada 
pelo presidente foi o apoio para 
manter os empregos gerados 
por esses negócios. O plano de 
socorro a essas empresas fez 
parte da estratégia do BNB des-
de 2020, quando R$ 3 bilhões 
em crédito foram lançados pelo 
FNE emergencial - mais um 
segmento atendido por recur-
sos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste.

Já quando o assunto são no-
vos desembolsos para gran-
des projetos, Romildo Rolim 
informa que estão “muito di-
recionados para os grandes 
projetos de água e saneamen-
to na Região Nordeste”. Ele 
refere-se às empresas que 
assumiram o saneamento de 
algumas cidades nordestinas. 
Já no Ceará, o foco deve ser 
energias renováveis.

Fonte de recursos desses 
projetos, o FNE desembolsou 
R$ 25,84 bilhões em 2020, em 
um movimento de expansão de 
25,7% na quantidade de ope-
rações observadas no ano an-
terior. “Somente nos setores 
Rural, Industrial, Agroindus-
trial, Turismo e de Comércio 

e Serviços, foram injetados R$ 
19,08 bilhões. Projetos de in-
fraestrutura totalizaram R$ 
6,63 bilhões”, informa o BNB.

Tendência entre os ban-
cos públicos, o fechamento de 
agências não faz parte dos pla-
nos do Banco do Nordeste para 
2021, segundo afirmou Rolim. 
Ele destacou que o BNB não abre 
uma nova agência há seis anos, 
mas também não há planos de 
encerrar as atividades de al-
gumas unidades. No momento, 
está focando no atendimento 
online dos clientes para agilizar 
as operações de crédito.

Outro movimento visto em 
pares do BNB, como o Banco 
do Brasil, o plano de demissão 
voluntária ainda não foi defi-
nido para este ano. De acordo 
com o presidente do Banco, a 
instituição costuma ter um PDV 
anualmente e o do ano passado 
ficou aquém do esperado, com 
183 desligamentos enquanto se 
esperava 298. Para 2021, Rolim 
informou que uma nova rodada 
deve ser pensada após os resul-
tados serem apresentados ao 
Ministério da Economia.

|BAlANçO | Montante devido soma R$ 3 bi e é menos de 

10% da carteira do banco, mas afeta a cadeia produtiva do turismo, segundo o presidente Romildo Rolim

BNB estuda renegociar dívidas de 
empresas abaladas pela pandemia 
até o fim de 2021

divulgação/BanCo do nordeste

romildo rolim informa que 
fechamento de agências não faz parte 

dos planos do BnB para 2021

BNB movimenta  
R$ 852,2 mi em PIX

Transferências

Lançado há cerca de um ano 
e bastante adotado pelo bra-
sileiro, o PIX já movimentou 
R$ 852,2 milhões no Banco do 
Nordeste, segundo informou o 
presidente Romildo Rolim. As 
transações que não são taxadas 
e passam por processos mais 
simples que TED e DOC já fazem 
parte da realidade dos clientes 
do bando de fomento da Região, 
conforme destacou.

Até o dia 21 de fevereiro, dado 
mais recente disponibilizado, 
foram R$ 439,8 milhões de ou-
tros bancos para o Banco do 
Nordeste. Enquanto que mais 
R$ 412,4 milhões saíram de cor-
rentistas do BNB para outras 
instituições bancárias.

O número de operações e o 
tipo de cliente, se oriundo do mi-
crocrédito ou das grandes contas 
do Banco, não foram reveladas.

“A gente vem fazendo todo 
esse trabalho desde o início, 
cumprimos com os prazos do 
Banco Central, mas realmente 
ampliando e fazendo com que 
não seja apenas um atendimen-
to das conformidades. Mas que 
isso seja mais rápido para os 
nossos clientes”, reforçou Ro-
lim, afirmando que acompanha 
as medições de velocidade das 
transações para garantir o bom 
funcionamento.

O Pix nada mais é que o siste-
ma de pagamento instantâneo 
desenvolvido no Brasil pelo Banco 
Central e adotado pelas demais 
instituições. Com a promessa de 
funcionar 24h por dia e sete dias 
por semana, a ferramenta oferta-
da por cada banco não cobra pela 
transferência, que deve ser feita 
em até 10 segundos. (Armando 

de Oliveira Lima)

ArmAndo de oliveirA limA

armando.lima@opovo.com.br

edição: AdAilmA mendes  |  adailma.mendes@oPovodigital.Com

mi de euros é a 
cifra para o 
Crediamigo delas

200

“A gente 

continua 

trabalhando, 

observando 

alguns setores, 

afinal não 
podemos exigir 

o pagamento 

se ainda não 
geraram 

receitas”

romildo rolim,

presidente do BnB

Crediamigo 
Delas será 
lançado em 
março

Linha de crédito

O público feminino vai con-
tar com uma linha de crédito 
exclusiva do Banco do Nordes-
te, segundo revelou o presi-
dente da instituição, Romildo 
Rolim. Trata-se do Crediami-
go Delas, nome dado ao pro-
grama deve ser lançado em 
março - mês em que se come-
mora o Dia Internacional da 
Mulher. A iniciativa é resulta-
do de um convênio com o Ban-
co Europeu de Investimentos e 
terá uma cifra de 200 milhões 
de euros disponíveis. 

“A gente vai começar a fazer 
todo um trabalho diferenciado 
pra esse público que é muito 
importante, pois é expressivo 
dentro dos nossos programas 
urbanos”, destacou Romildo 
durante a coletiva sobre os re-
sultados do BNB em 2020.

Ele revelou ainda que a in-
tenção de desenvolver um 
produto bancário especial-
mente para mulheres atende 
demanda enxergada nos da-
dos já analisados pelo Banco 
do Nordeste, uma vez que 67% 
do público do microcrédito ur-
bano é formado por mulheres.

Sobre as condições e opera-
ção da nova linha de crédito o 
presidente falou pouco. Afir-
mou que deve ser focado em 
produtos e não só crédito, algo 
que agregue valor e faça parte 
do universo feminino, segundo 
disse. Perguntado, assegurou 
que as demais linhas do Cre-
diamigo estão mantidas e que 
está visa dar mais visibilidade 
a questão de gênero pelo BNB. 

O microcrédito urbano é 
uma das principais linhas de 
crédito do Banco do Nordeste 
e vem, como as demais linhas, 
batendo os indicadores dos 
anos anteriores. Somente no 
Ceará, o Crediamigo contratou 
R$ 3,59 bilhões no último ano. 
O montante representa a exe-
cução de 1,52 milhão de ope-
rações. Desempenho que sig-
nificou uma expansão de 3,6% 
justamente no ano em que a 
pandemia de Covid-19 acome-
teu todos os empreendedores, 
do pequeno ao grande.

A linha direcionada ao pú-
blico rural também experi-
mentou avanço entre 2019 e 
2020. O Agroamigo somou R$ 
353,2 milhões em operações, 
com crescimento de 13,5%, a 
partir de 69,95 mil operações. 
(Armando de Oliveira Lima)
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Linhas 
de 
crédito

Com a nova 
linha, a 
Caixa passa 
a oferecer 
quatro 
opções de 
financiamento 
imobiliário 
com recursos 
da poupança 
(SBPe), para 
aquisição de 
imóvel novo 
ou usado, 
construção e 
reforma.



A Fraport Brasil já tem ideia 
de qual será a destinação do 
antigo terminal de passagei-
ros, Terminal de Aviação Geral 
(Terminal TAG). Deve ser cons-
truído no espaço um centro co-
mercial e um estacionamento. 
A empresa também confirmou 
que segue em negociações 
com parceiro para a constru-
ção de um hotel em frente ao 
Aeroporto Internacional Pinto 
Martins. A iniciativa faz parte 
do projeto da administradora 
do Aeroporto de Fortaleza de 
explorar as áreas do sítio ae-
roportuário.

A diretora da Fraport Brasil, 
Sabine Trenk, revela que des-
de que foram lançados no fim 
do ano passado, existem mui-
tos interessados nos Request 
for Proposal (RFP) ao mercado 
– pedido de proposta na tra-
dução. Um dos projeto mais 
adiantados, porém, parece ser 
mesmo o de conceder o espaço 
do Terminal de Aviação Geral. 
A Fraport está com negocia-
ções em andamento para a 
parceria. Ao lado, já está sen-
do encaminhada a cessão do 
espaço para construção de um 
estacionamento.

A empresa sustenta que 
todas as negociações têm 

recebido atenção especial e 
que serão concluídas confor-
me a agilidade dos processos.

No fim de 2020, a empre-
sa anunciou que estaria re-
vitalizando os espaços para 
negociá-los. Os espaços fo-
ram separados em lotes de 2 
mil metros quadrados (m³). 
No todo, o projeto é chama-
do de Real Estate do For-
taleza Airport, e tem lotes 
de áreas disponíveis para 
negócios por todo sítio ae-
roportuário que se estende 
entre a BR-116 e a avenida 
Calos Jereissati, com pré-
dios como Terminal TAG e a 
antiga Base Aérea. O projeto 
é destinado a iniciativas em 
geral, como projetos de va-
rejo, centros logísticos, su-
permercados, mega store, 
postos de gasolina, além do 
hotel, que é o grande proje-
to anunciado pela Fraport.

Sabine destaca que, para os 
espaços disponíveis para as 
áreas localizadas próximo à 
avenida Carlos Jereissati, um 
setor muito importante é o de 
logística, o qual existem con-
versas com diferentes empre-
sas. Também há negociações 
com o segmento do varejo. 
(Samuel Pimentel)

Fraport concederá 
antigo terminal para 
centro comercial

| AErOpOrtO dE FOrtAlEzA | 

A Caixa anunciou hoje, 25, a 
criação de uma nova linha de 
crédito imobiliário. O finan-
ciamento, que estará dispo-
nível a partir da próxima se-
gunda-feira, 1º, terá taxas de 
juros atreladas ao percentual 
de rendimento da Poupança, 
mais um percentual que irá 
variar de acordo com o perfil 
do cliente.

As taxas efetivas partem 
de 3,35% ao ano, somados à 
remuneração adicional da 
poupança: 70% da taxa Selic 
quando esta for igual ou me-
nor a 8,5% ao ano; ou 6,17% 
ao ano quando a Selic superar 
8,5% ao ano. O saldo devedor 
do financiamento será atuali-
zado mensalmente pela Taxa 
Referencial (TR).

O prazo de pagamento é 
de 35 anos (420 meses). O 
financiamento será válido 
para aquisição de imóveis 
novos, usados, construção e 
reformas.

Inicialmente, a Caixa pre-
vê destinar R$ 30 bilhões à 
nova modalidade de finan-
ciamento, batizada de Crédito 
Imobiliário Poupança Caixa. 
No entanto, o banco admite 
a possibilidade de ampliar a 
quantia caso haja demanda.

A linha de crédito também 
estará disponível para clien-
tes de outros bancos a partir 
de março. Os interessados 
poderão fazer simulações no 
site da Caixa ou no app Ha-
bitação Caixa, por meio do 
qual também é possível efe-
tuar a negociação.

Aos que optarem por ter 
conta no banco, é possível pe-
dir a portabilidade. “Temos 
uma posição única (para ope-
rar com) este produto”, disse 
o presidente do banco, Pedro 
Guimarães, apontando que, 
hoje, a instituição já conta com 
145 milhões de clientes e R$ 

387,6 bilhões depositados em 
contas poupança.

“Os clientes com relaciona-
mento com a Caixa têm sem-
pre juros menores. Quanto 
maior o relacionamento, me-
nor a taxa de juros”, acrescen-
tou Guimarães, frisando que, 
entre servidores públicos, as 
taxas variam entre 4,75% e 
5,15%, enquanto para traba-
lhadores da iniciativa privada 
elas variam de 4,75% a 5,35%, 
enquanto para quem não te-
nha relacionamento bancário 
com a Caixa, ela é de 5,39%.

Guimarães destacou que, 
entre 2019 e 2020, as contra-
tações de crédito imobiliário 
com recursos da poupança 
(SBPE) feitas pelo banco evo-
luíram de R$ 26,6 bi para R$ 
53,7 bi – repetindo o cresci-
mento superior a 100% que 
já tinha sido registrado en-
tre 2018 (quando foram con-
cedidos R$ 13,5 bi) e 2019. 
(Agência Brasil)

| IMóvEIs | O prazo de pagamento na nova linha de crédito 

é de 35 anos (420 meses). O financiamento será válido para 
aquisição de imóveis novos, usados, construção e reformas

Caixa lança nova linha de 
crédito imobiliário com 
juros atrelados à poupança
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JOCÉLIO LEALJOCÉLIO LEAL

COVID-19

CSP está 100% home o  ce no administrativo
A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) voltou com o trabalho remoto para 

100% das equipes das áreas administrativas; voltou a testagem para Covid-19 
de todos os funcionários; e implantou novo serviço de acompanhamento psi-
cológico, focado na prevenção. A empresa diz ter reforçado as campanhas que 
fazia desde o ano passado.

HORIZONTAIS

On line - O Coppead/UFRJ fará o III Fórum de Trans-
parência & Sustentabilidade em Negócios, de 3 a 5 
de março. 100% online. Bebidas & Alimentos, Moda 

e Governança Corporativa & ESG serão os três gran-
des temas abordados. https://forumtransparencia.
coppead.ufrj.br

Aeroporto 2021 - Fraport abriu a oferta para locação 
de espaços para lanchonetes e restaurantes. Cadas-
tra até o dia 19 de março. 

RECORDE

Mercedes-Benz: maior carteira 
no banco e liderança em vendas

O Banco Mercedes-Benz declara ter atingido a maior carteira de sua histó-
ria em 2020. Bateu os R$ 12,815 bilhões, superando em 2,2% o recorde histórico 
do ano anterior, de R$ 12,538 bilhões. Foi um recorde. A Mercedes-Benz fechou 
o ano de 2020 novamente como a fabricante líder nas vendas de veículos co-
merciais no Brasil. Pelo 5º ano consecutivo, foi a marca que mais emplacou 
caminhões no País, conquistando mais de 31% de market share. No segmento 
de ônibus, com aproximadamente 47% de participação, manteve sua lideran-
ça de 64 anos. Estas posições seguem mantidas neste início de 2021. No Ceará, 
a bandeira é hasteada pela Ceará Diesel (Grupo Guanabara).

À JAPONESA

Nissan muda Kicks 
e mantém preço; em 
Fortaleza e Mossoró 
novas lojas

O Nissan Kicks mudou de cara, mas não de preço. A linha 2022 foi 
apresentada ontem a partir de R$ 90.390 na versão Sense com câmbio 
manual. A topo de linha Exclusive custa R$ 116.390.

O carro é produzido em Resende (RJ) e chegará às lojas na segunda 
quinzena de março. Criado para o Brasil, o carro hoje também é pro-
duzido nos EUA, Japão, China e México. Briga no segmento de SUVs 
pequenos. Divide este aguerrido grid com modelos como Volkswagen 
T-Cross, Jeep Renegade e Hyundai Creta. A propósito, a Nissan Fron-
tier este ano não muda.

Enquanto isso, Wellington Holanda segue em obras com mais uma 
concessionária Fort Nissan em Fortaleza, na Rogaciano Leite, e a pri-
meira em Mossoró (RN). A Fort Nissan já tem loja em Fortaleza (San-
tos Dumont) e Juazeiro do Norte, além de Renault em Sobral.

ESCOLAS E GOVERNO ABREM DIÁLOGO

A
s escolas privadas do Ceará não desistiram da diplo-
macia no trato da polêmica sobre o retorno às au-
las presenciais. Após campanha e movimento de rua 
para pressionar o Governo, os empresários do setor 
buscaram o diálogo. Nesta quinta-feira (25), a pedi-
do do Sindicato das Escolas (Sinepe), houve encontro 

com o secretário-executivo de Planejamento, Flávio Ataliba, e com 
o reitor da UFC, Cândido Albuquerque, como representante do en-
sino superior.

“Um encontro muito positivo. Precisamos priorizar a educação. As 
escolas, todas elas, não podem ser as últimas a voltar. Além de não 
serem fator de relevante contaminação, não podemos comprometer o 
futuro de uma geração”, descreveu Cândido à Coluna.

O quadro pintado pelo Governo é dramático: fala em sobra de 
vírus, falta de leito e falta de imposto.

As escolas gostaram do acolhimento. Saíram do encontro esperan-
çosas de que o governador Camilo Santana (PT) e o Comitê científi co a 
ser ouvido por ele revejam nesta sexta-feira (26) as restrições impostas 
ao funcionamento dos colégios. O Sindicato decidiu publicar uma nota.

“Confi amos que o Comitê COVID irá tomar as melhores decisões 
para o próximo decreto estadual, levando em consideração o be-
nefício do ensino presencial para a saúde emocional de crianças e 
jovens e a necessidade de pais e mães contarem com um espaço se-
guro para seus fi lhos durante os seus dias de trabalho”, diz o texto.

O Sindicato avisa que também segue a colaborar para o retorno 
das aulas presenciais das escolas públicas.
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A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) aprovou 
o edital para o leilão de fre-
quências do 5G. O documento 
será enviado agora para análise 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU). A expectativa é de que o 
leilão aconteça ainda no primei-
ro semestre de 2021.

A tecnologia 5G é a quinta ge-
ração das redes de comunica-
ção móveis. Ela promete velo-
cidades até 20 vezes superiores 
à do 4G, com maior consumo de 
vídeos e jogos. Será a maior lici-
tação de espectro da história do 
País. O edital manteve a propos-
ta de lotes regionais para a faixa 
de 3,5 GHz, radiofrequência em 
que o 5G será ofertado, e o uso 
de todo o espectro disponível, 
de 400 Mhz.

A Anatel também manteve 
a proposta do relator Carlos 
Baigorri sobre padrões tecno-
lógicos no uso da faixa 3,5 GHz, 
que exigirão a construção de 
redes inteiramente novas e in-
vestimentos pesados das com-
panhias.

Vivo e Claro contavam com 
uma migração mais suave, na 
qual poderiam utilizar parte das 

atuais estruturas de 4G para aos 
poucos chegarem aos padrões 
da quinta geração. Já a TIM de-
fendia o novo padrão desde já.

Para Baigorri, o novo padrão 
é o que de fato pode entregar a 
qualidade esperada para o 5G. 
No início do mês, ele disse que 
esse padrão poderia ser compa-
rável a uma Ferrari, enquanto o 
outro seria um Fusca. Ontem, 
disse que não desejava um 5G 
“meia-boca” ou “para poucos”.

Outro ajuste acatado na 
quarta-feira é o que determi-
na que todas as empresas in-
teressadas no leilão terão de 
comprovar regularidade fiscal 
municipal.

Apesar de toda a polêmica 
dos conflitos entre o governo e 
a China, a Huawei, a proposta 
de edital não proíbe a empresa 
de fornecer equipamentos às 
teles que disputarem o leilão. A 
vedação à companhia somente 
poderia ser concretizada por 
decreto assinado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro - o que, até o 
momento, não ocorreu.

O preço mínimo de cada 
lote no leilão só será divulgado 
após o aval do TCU. Mas, dada 

a quantidade de obrigações 
adicionais às empresas vence-
doras, a expectativa é de que a 
arrecadação financeira para o 
Tesouro Nacional não seja tão 
grande. Isso porque os inves-
timentos necessários para o 
cumprimento de cada contra-
partida prevista no edital são 
descontados dos valores que 
poderiam ser cobrados como 
outorga.

Os vencedores nessa fre-
quência de 3,5 GHz terão de as-
sumir a maior parte dos com-
promissos determinados pelo 
governo. As famílias de baixa 
renda inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
deverão receber kits para não 
perderem o acesso. Esse custo 
será bancado pelas empresas 
que levarem os lotes nacionais 
dessa frequência. Além dis-
so, por determinação do Mi-
nistério das Comunicações, os 
vencedores do leilão na faixa 
de 3,5 GHz deverão construir 
uma rede de telecomunicações 
segura e exclusiva para toda 
a administração federal, cuja 
propriedade passará à União. 
(Agência Estado)

| COMuNICAçãO | A expectativa é de 

que o leilão aconteça ainda no primeiro 

semestre de 2021. A tecnologia 5G 

promete velocidades até 20 vezes 

superiores à do 4G

Anatel aprova 
edital de leilão da 
tecnologia 5G



30
www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 26 de Fevereiro de 2021CIDADES

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

ediÇÃo: Tânia alves  | taniaalveS@opovo.Com.br  |  

Marcílio, Fernando e Emanue-
la. Três moradores da comuni-
dade do Dendê, no bairro Edson 
Queiroz. Cada um vive com sua 
família em residências de até 40 
metros quadrados e, graças à 
ideia de uma arquiteta e à arti-
culação de moradores, poderão 
ter mais conforto e segurança. 
A expectativa é que suas casas 
passem por reformas nas próxi-
mas semanas; entretanto, ainda 
é preciso arrecadar os materiais 
de construção.

“Já temos o apoio técnico e as 
demandas da comunidade, fal-
ta mesmo  conseguir esse fundo. 
Por isso nos reunimos e estamos 
lançando a campanha de finan-
ciamento”, explica Michael Go-
mes, coordenador do Coletivo 
Dendê de Luta. “Fomos trocando 
ideias com as famílias, para en-
tender o que sonhavam para suas 
casas. Duas das famílias desejam 

a reforma do banheiro. Para você ver 
como aqui as coisas são pequenas.” 

“Buscamos atender aos dese-
jos das famílias, mas alinhando ao 
olhar da arquitetura e da enge-
nharia sobre o que seria possível e 
também o mais necessário para dar 
segurança e conforto”, explicita Ju-
liana Mota, arquiteta que elaborou 
o projeto e foi selecionada no Edital 
de Assistência Técnica Habitacional 
de Interesse Social 2020 do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Cea-
rá (CAU-CE). “O edital não prevê o 
pagamento da obra e é daí que esta-
mos nessa campanha para arreca-
dar a verba. A compra de materiais 
ficará sob minha responsabilidade, 
mas não haverá contratação de 
pessoal”, completa.

Como as obras são relativamen-
te simples, o engenheiro civil Kle-
ber Amado, que atua como consul-
tor da campanha, fará a assessoria 
técnica. Já a mão de obra virá dos 
próprios beneficiados e em forma 
de mutirão da comunidade. Um 
dos objetivo é que cada pessoa en-
volvida aprenda a forma segura de 
construção ou reforma e as soluções 
possam ser replicadas pelo territó-
rio. Todo o andamento das reformas 

proJeTo realizará 
reformas em três casas da 

comunidade 

barbara moira

| SOLIDARIEDADE |  A partir da ideia de uma arquiteta e da articulação de 

moradores, projeto contempla três famílias. Reforma depende da arrecadação 

Campanha busca verba para 
reformar casas no Dendê

marcela Tosi

marcela.tosi@opovo.com.br

Foi concluído na quarta-
feira da semana passada, 17, o 
reforço de 200 ônibus extra em 
Fortaleza nos horários de pico 
em linhas de maior demanda. 
A informação é da Empresa de 
Transporte Urbano de Forta-
leza (Etufor), enviada na quar-
ta-feira. Por erro do O POVO, 
a matéria “Frota de ônibus 
ainda é motivo de reclama-
ção”, foi publicada na página 
18 de ontem, em Cidades, sem 
atualização, e informava erro-
neamente que a resposta da 
Etufor não havia chegado.

Segundo a Etufor, a fro-
ta de ônibus tem atualmente 
demanda de 480 mil passa-
geiros/dia. O monitoramento 
do fluxo nos terminais é feito 
diariamente.

Há ônibus extras em 104 
linhas. Foram acrescentados 
120 veículos na frota diária e 
outros 91 ficam à disposição 
para ampliar oferta nas linhas 
de maior demanda nos termi-
nais e pontos iniciais nos bair-
ros. A Etufor assim pode mu-
dar a programação e reforçar 
as linhas quando necessário.

Usuários do transporte cole-
tivo de Fortaleza ouvidos pelo O 
POVO, na quarta-feira passada, 
apontam como principal queixa 
a lotação dentro dos veículos e 
nos terminais de integração.

Fortaleza tem 
200 ônibus 
extras 

CORREçãO.

será gravado e exibido em episó-
dios online, junto das prestações 
de contas sobre o valor conse-
guido. Uma espécie de “Lar Doce 
Lar”, quadro de Luciano Huck na 
TV, feito no Dendê.

Segundo a arquiteta, o obje-
tivo final da arrecadação estará 
em aberto “para não limitar nem 
por cima, nem por baixo”. Ainda 
assim, o esperado é alcançar en-
tre R$ 15 mil e R$ 20 mil. 

Como doar

Vamos: construindo sonhos 
no Dendê
Contatos: (85) 98633 2060 
(Michael) e (85) 99957 2690
Mais informações no Insta-
gram @dendedeluta
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A área total de seca no Ceará 
subiu de 83,17% em dezembro 
para 90,82% em janeiro último. 
É o maior percentual desde de-
zembro de 2019. A severidade 
do fenômeno é diferente entre 
as regiões do Estado. No mês 
passado, conforme o Monitor 
das Secas, a modalidade “fra-
ca” avançou no litoral cearen-
se. Pelo agravamento da situa-
ção de seca na área Central e no 
extremo Sul, o Ceará registra 
29,19% do seu território na ca-
tegoria “moderada”.

Esse grau de severidade não 
ocorria desde fevereiro de 2020, 
quando 57,97% do território 
apresentou seca moderada. De 
acordo com o monitoramento, 
a alta na intensidade da seca 
ocorre por conta das chuvas 
abaixo da média no último tri-
mestre. “Permanecem os im-
pactos de curto e longo prazo 
na porção central do Estado 

e de curto prazo nas demais 
áreas”, alertou o relatório divul-
gado pela Agência Nacional das 
Águas (ANA).

No mês passado, a Funda-
ção Cearense de Meteorologia 
e Recursos Hídricos apresentou 
prognóstico para a quadra chu-
vosa deste ano. Os resultados 
deixaram o Estado em alerta. 
Segundo os dados da entida-
de, há 50% de chance do Ceará 
passar por um ano de seca com 
baixas precipitações.

Na primeira quinzena de 
fevereiro, o Estado registrou 
71% de chuva abaixo do espe-
rado para o período. Confor-
me a Funceme, o alcance foi 
de apenas 29% do volume de 
precipitações da média histó-
rica para todo o mês, quando 
a normal climatológica é de 
188,6 milímetros.

O monitor da ANA acompa-
nha continuamente o grau de 
severidade das secas no Brasil 
com base em indicadores do fe-
nômeno e nos impactos causa-
dos em curto e/ou longo prazo. 
Os impactos de curto prazo são 
para déficits de precipitações 
recentes de até seis meses. 

Acima desse período, os impac-
tos são de longo prazo.

Segundo o controle, em ja-
neiro deste ano, as áreas 
com seca tiveram aumento 
em nove das 20 unidades da 
Federação acompanhadas 
em comparação a dezem-
bro de 2020: Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco e Rio 
de Janeiro.

Já em 13 unidades da Fe-
deração, 100% de seus ter-
ritórios registraram seca no 
último mês: Alagoas, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Rio Grande do Nor-
te, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins. O Piauí se manteve 
com cerca de 92% de sua área 
com seca em relação ao mês 
anterior. A redução de áreas 
com o fenômeno aconteceu 
somente no Maranhão.

Quanto à severidade do fe-
nômeno, 12 estados tiveram 
o agravamento da seca entre 

| MonItor DAS SECAS | Extremo Sul e Região Central do Estado passaram à categoria  

“moderada” de seca, chegando a 29,19% do território, percentual é o maior desde fevereiro de 2020

Seca avança no litoral e já atinge 
90% de todo o Ceará em janeiro

Ítalo cosme

italocosme@opovo.com.br

dezembro e janeiro: Alagoas, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte, São Paulo, Sergipe 
e Tocantins. Em outros qua-
tro estados, o grau de seve-
ridade da seca se manteve: 
Bahia, Distrito Federal, Ma-
ranhão e Rio de Janeiro. Por 
outro lado, em quatro esta-
dos aconteceu uma atenua-
ção da seca: Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina.

Priscila Monteiro, especia-
lista em recursos hídricos e 
saneamento básico da Agência 
Nacional de Águas e Sanea-
mento Básico (ANA), analisa 
que, no contexto geral, o moni-
toramento de janeiro deste ano 
trouxe alívio para o Centro-Sul 
do Brasil. A região sofre há 
algum tempo com seca mais 
intensa, mas teve melhora 

significativa no mês passado 
em relação a dezembro.

“Mas claro que os estados 
que registraram piora na con-
dição, seja pelo aumento da 
área coberta com seca ou pelo 
aumento na sua severidade, 
terão a devida atenção dos ges-
tores que acompanham a evo-
lução da seca e seus impactos, 
de forma a planejar as melho-
res ações de resposta e enfren-
tamento do fenômeno”, frisa.

FCo Fontenele

Áreas de seca avançam no Ceará em 
pior cenário desde dezembro de 2019
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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 

Do psiquiatra Carlos Roberto Sales, recebemos escorreito 
cartão aqui abaixo reproduzido. 

Parabéns pela sua coluna de domingo, 14, reverenciando 
inesquecível Jorge Xafy Ary. 

Recordei então que a última vez que estive com ele você 
estava ao lado. 

Aconteceu no final de novembro do ano atrasado, no 
almoço do Ugarte, e penso até mesmo que colheram flagrante 
de nós três. 

Aliás, o Jorge era unanimidade entre seus amigos ou 
simplesmente conviveram. 

Um grande abraço do Bob. 

MENINO Camurça e Fabiano Costa, 
ambos atualmente sem partido, pós 
saída da Anita. (By Evando)

DE VACA PRA VAZIO 
Com os horários de virusão, vacaciones  (férias em espanhol) 
viraram, aqui no Cumbuco, vaziaciones. 

Pois turistas sumiram.

QUINTA AVENIDA 
No Blog Brasileiro desta sexta, nataliciante de domingo, Joaquim 
Gadelha, e vereador Sávio Nascimento, a quem deu a mão. 

Mas, boquinha da noite de hoje, o Cipó já começa a se mexer. 

BAR & RESTÔ 
Demolição do Laranja Mecânica torna duas as casas 
inesquecíveis da orla. 

Sendo Castanha a primeira.

| SEM ÁGUA | Entidades representativas afi rmam que 350 
pipeiros foram diretamente prejudicados. Em janeiro, MDR 
anunciou que R$ 65,9 milhões estavam liberados 

Operação Carro-Pipa está 
paralisada no Ceará, 
afi rma Sindicato dos Pipeiros

MATEUS DANTAS 19/07/2018

A OPERAÇÃO Carro-Pipa é uma ação do 
Governo Federal

A Operação Carro-Pipa, res-
ponsável por levar água potável 
aos municípios e região rural do 
Semiárido, está paralisada em 
todo o Ceará há cerca de uma se-
mana. É o que afi rma o Sindicato 
dos Pipeiros do Ceará (Sinpece) 
e a Associação dos Pipeiros dos 
Inhamuns. “No 23º Batalhão de 
Caçadores a operação foi até o 
dia 19; no 40º Batalhão da Infan-
taria, suspenderam no dia 16”, 
afi rma Everardo Bezerra, presi-
dente do Sinpece.

A entidade representativa 
estima que 350 pipeiros foram 
diretamente impactados pela 
suspensão das atividades e que 
cerca de 300 mil famílias cea-
renses estão sem receber água. 
“O que vem acontecendo é a falta 
de pagamento. Temos pipeiros 
que estão desde novembro sem 
receber. Vamos aos batalhões 
perguntar o porquê da suspen-
são e a resposta é falta de verba”, 
afi rma Bezerra.

No início de janeiro, o Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR) anunciou que R$ 
65,9 milhões estavam liberados 
para pagamentos da operação 
em todo o Semiárido brasilei-
ro. Do montante liberado, R$ 
7,5 milhões seriam para a Ope-
ração Pipa no Ceará, referentes 
a janeiro. Entretanto, o dinhei-
ro não chegou. “Estamos sem 
receber desde dezembro e não 
temos qualquer resposta quan-
to à falta do pagamento, nem de 
quando retornaremos às nossas 
atividades. As famílias do Sertão 
estão todas precisando de água 
e não somos autorizados a colo-
car”, relata um pipeiro que pediu 
para não ser identifi cado.

Segundo o Portal da Opera-
ção Carro-Pipa, no mês pas-
sado 43 municípios cearenses 
integraram o programa e 285 
caminhões foram contratados. 
Entretanto, a planilha indica que 
do total, 12 cidades (Alto San-
to, Aracati, Barreira, Canindé, 

Capistrano, Cascavel, Crato, Ira-
cema, Lavras da Mangabeira, 
Morada Nova, Piquet Carneiro 
e Potiretama) estavam com o 
programa temporariamente 
suspenso. O portal não disponi-
biliza informações sobre o mês 
de fevereiro.

“Quem trabalhou em de-
zembro e janeiro não recebeu”, 
afi rma a presidente da Associa-
ção dos Pipeiros dos Inhamuns, 
Erisleide Rufi no. “A Operação 
Carro-Pipa está morrendo aos 
poucos”, lamenta. Segundo ela, 
associações de outros estados 
do Nordeste também estão rela-
tando paralisação no programa. 
“Aqui no Ceará está chovendo 
sim em alguns locais, mas não 
tem como parar os carros. Tem 
lugares que a água só chega com 
os carros-pipa”, enfatiza.

O POVO procurou o Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional e o Comando Militar do 
Nordeste, questionando sobre 
pagamentos aos pipeiros, exis-
tência de uma ordem ofi cial de 
suspensão da Operação Car-
ro-Pipa e programação de seu 
funcionamento durante o ano 
de 2021. Até a publicação desta 
matéria, nenhum dos órgãos 
enviou respostas.

Coordenado pelo Exército, 
o Programa Emergencial de 

MARCELA TOSI
marcela.tosi@opovo.com.br

RONDA DOS NATAIS
Hoje, 26 de fevereiro: Cláudia Mesquita, 
mulher do Fernando César, amigo faz 60 
anos .... De Brasília, outro irmão, Wilson 
Ibiapina, cujo primeiro livro rendeu de 
forma exuberante, tal a graça alcançada .... 
Selene Aguiar Bezerra, que se fez viúva 
do deputado Raimundo, que não cresceu 
porque morreu .... César Galvão, membro 
da ASVA  (Associação Sem Vida Alheia), 
remanescente da Turma do Náutico, que 
é minha também .... Elusa Laprovítera, 
esposa do Totonho, artista plástico. 

BON MOT 
AMEI E FUI 
AMADO; BASTA 
PARA MEU 
TÚMULO. (A. 
de Lamartine)

Distribuição de Água potável no 
Semiárido Brasileiro (Operação 
Carro-Pipa) atende hoje nove 
estados. A solicitação de aten-
dimento pela Operação é feita 
pelos municípios - com reco-
nhecimento federal de situação 
de emergência em decorrência 
de seca ou estiagem - direta-
mente à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (Sedec). 
A demanda é encaminhada ao 
Exército, que faz uma avaliação 
técnica em conjunto com a pre-
feitura.

Constatada a necessidade, o 
município é incluído na opera-
ção e passa a receber água por 
meio dos carros-pipa contrata-
dos pelo Governo Federal. O re-
passe dos recursos necessários 
é realizado pela Sedec. Já a exe-
cução do programa, que inclui 
contratação, seleção, fi scaliza-
ção e pagamento dos pipeiros, é 
de responsabilidade do Coman-
do de Operações Terrestres do 
Exército Brasileiro.

Em 2020, a média mensal 
contratada foi de 4,2 mil car-
ros para atender 2,3 milhões de 
pessoas em 630 cidades do se-
miárido. Em todo o ano, foram 
desembolsados R$ 483 milhões.

No Ceará, a Operação Ca-
minhão-Pipa é executada pelo 
40º Batalhão de Infantaria, em 
Crateús, e pelo 23º Batalhão de 
Caçadores (23BC), em Fortaleza.

Em 24 de dezembro foi pu-
blicada uma portaria que defi ne 
939 localidades em 319 muni-
cípios de nove estados do País 
para serem priorizadas nos in-
vestimentos voltados a ações 
estruturantes de segurança 
hídrica. No Ceará foram defi ni-
das 46 localidades onde residem 
29.540 pessoas.

Conforme o MDR, “a ideia é 
prospectar novas tecnologias 
para lidar com o desafi o da en-
trega de água nessas comuni-
dades atualmente dependentes 
da Operação Carro-Pipa”. Para 
a pasta, “o abastecimento por 
meio de carros-pipa é uma me-
dida paliativa que não consegue 
garantir a qualidade da água e 
nem a quantidade ideal para a 
população”.

Aqui no Ceará 

está chovendo sim 

em alguns locais, 

mas não tem como 

parar os carros. 

Tem lugares que a 

água só chega com 

os carros-pipa”

Erisleide Rufino, presidente 
da Associação dos Pipeiros dos 
Inhamuns
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EDIÇÃO: ADAILMA MENDES | ADAILMA.MENDES@OPOVODIGITAL.COM

O 
POVO lança campanha de incentivo à vacinação contra 
a Covid-19. As peças trabalham o conceito “Vacinação. 
Nossa atitude muda tudo”. Leitores foram convidados 
a estrelar as peças veiculadas no impresso e digital. A 

proposta é conscientizar a população para que se una em prol do 
combate ao coronavírus e fique atenta à imunização. “O conceito 
da campanha tem leveza, mas é direta, como precisa ser, já que a 
ação individual se torna coletiva pois somente assim a vacinação 
tem o seu papel efetivo. Essa é a nossa contribuição para que to-
dos possam se conscientizar da importância da vacina”, ressalta 
o diretor-geral de negócios, marketing e projetos especiais do O 
POVO, Alexandre Medina Néri. No anúncio acima a leitora Luizete 
Vicente, doutoranda em Comunicação (UFC), integrante da Rede 
de Mulheres Negras e do Conselho Consultivo de Leitores do O 
POVO, além de secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas do 
Ceará. Em breve, mais novidades relacionadas à iniciativa. 

BÔNUS DA APARTIO

A Apartio, startup de gerenciamento de aluguel por temporada, 
lança campanha de bônus por indicação. A dinâmica ocorre da 
seguinte forma: qualquer pessoa pode indicar um novo cliente e, 
caso a negociação seja bem-sucedida, a Apartio pode pagar um valor 
entre R$ 500 e R$ 1.500 pela nova captação. O valor da bonificação é 
calculado de acordo com a avaliação do imóvel. A preferência é por 
apartamentos em condomínios localizados na região da Beira Mar 
e avenida Abolição, em Fortaleza, Praia do Futuro, Porto das Dunas, 
Cumbuco, Flexeiras, Icaraizinho de Amontada e Aquiraz Riviera. 
Para outras informações acesse apartio.com.br/referral-program

LIVE MARKETING

Tendências relacionadas às disciplinas de promo e ativação, 
eventos, incentivo e trade marketing serão abordadas na 
masterclass que inaugura o AMPRO Saber. Trata-se da plataforma 
de cursos de qualificação na área de Live Marketing, criada pela 
Associação de Marketing Promocional (Ampro). O encontro on-
line será dia 2 de março, às 19 horas. Inscrições  em bit.ly/2ZsGlxL

PRÉMIOS LUSÓFONOS

Os Prémios Lusófonos da Criatividade estão abertos a agências, 
profissionais, estúdios e produtores que tenham sede em países 
de língua oficial portuguesa: agências de publicidade, agências de 
design, agências digitais, agências de ativação e eventos, agências de 
mídia, produtoras, freelancers na área dos processos de comunicação 
comercial e marcas. O prazo para inscrições prossegue até 26 de março 
e o regulamento completo está disponível em premioslusofonos.com 

MANDA UM ZAP

A  Lêmure assina o filme de divulgação do novo serviço oferecido 
pela Alessandro Belchior Imóveis: atendimento online por meio do 
WhatsApp ((85) 3466 4343). A ideia da peça (youtu.be/ch3tLgNiMVI) 
é mostrar a comodidade que o cliente encontrará em ser atendido 
por meio do sistema para assuntos relacionados à venda, compra 
ou aluguel e imóveis, seja residencial ou comercial. 

A propósito: a Alessandro Belchior Imóveis lança livro, 
edição bilíngue, comemorativo aos 30 anos de mercado 
e celebra a marca de 1,5 milhão de metros quadrados na 
carteira de imóveis sob sua administração.

NOSSA ATITUDE MUDA TUDO  

LAYOUT

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEXTAS

JOELMALEAL@OPOVO.COM.BR

POR JOELMA LEAL
Jornalista e especialista em Marketing

BUONI SLICE 

O grupo Menu Brands inicia a operação da sua décima marca: 
Buoni Slice, pizzaria que trabalha apenas com a venda de fatias 
individuais. “A identidade visual traz cores fortes, com uma 
pegada moderna, dialogando de forma direta com o seu público-
alvo: o consumidor urbano, prático, que gosta de comer bem 
pagando um preço justo”, detalha a coordenadora de marketing 
de Menu Brands, Aline Montenegro. A nova marca - derivada da 
tradicional Buoni Amici’s - tem como slogan “o melhor pedaço da 
cidade”. Os combos fatia + refrigerante custam a partir de R$ 20. 

MIGRAÇÃO DE 
RÁDIO À VISTA

Emissoras de radiodifusão 
de Fortaleza entregaram for-
malmente ao ministro das Co-
municações, Fábio Faria, ao 
secretário de Radiodifusão, Ma-
ximiliano Martinhão, e ao dire-
tor do Departamento de Outorga 
do Ministério, William Zambelli, 
um pedido de migração das rá-
dios AMs locais para faixa tradi-
cional do FM. A entrega ocorreu 
durante audiência na última 
quarta-feira, em Brasília.

Desde 2013, a radiodifusão 
brasileira passa por um pro-
cesso de migração, levando as 
transmissões do AM para o FM. 
O esforço é por revitalizar várias 
emissoras. Até então, a migra-
ção tem ocorrido na chamada 
faixa estendida do FM, que vai 
além do espectro tradicional.

Em Fortaleza, emissoras 
como O POVO AM, Verdinha, 
Ceará Rádio Clube e Rádio Ira-
cema têm sido companheiras 
de milhares de ouvintes e, ago-
ra, estão se preparando para 
fazer essa migração.

Um grupo de trabalho forma-
do pelo Ministério das Comu-
nicações, Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e As-
sociação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert), com 
apoio da Associação Cearense de 
Emissoras de Rádio e Televisão 

| MUDANÇA | No dia 5 de maio, as emissoras AMs de Fortaleza que 

estiverem aptas para migrar para FM deverão receber sinal verde do 

Ministério das Comunicações

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O MINISTRO das 
Comunicações, Fábio Faria

(Acert), consolida as mudanças 
que devem ocorrer nas rádios 
nos próximos 60 dias.

Pelo lado das emissoras, 
uma equipe composta por Ron-
nald Almeida, Sílvio Machado e 
Yascara Grangeiro, e coordena-
da pelo engenheiro André Cin-
tra, da Abert, tem apoiado essa 
migração com estudos técnicos 
sobre o assunto. 

Durante a audiência, o se-
cretário de Radiodifusão, Maxi-
miliano Martinhão, ressaltou a 
importância das emissoras AMs 
para a formação do conteúdo 

nacional décadas atrás. “Em 
função da importância das rá-
dios AMs, que iniciaram toda a 
história da radiodifusão, o Mi-
nistério tem trabalhado no sen-
tido de assegurar canais na fai-
xa tradicional de FM de 88 a 108 
megahertz para migração das 
rádios AMs.”

Segundo o secretário, no 
dia 5 de maio, as emissoras 
AMs de Fortaleza que estive-
rem aptas para migrar rece-
berão o sinal verde para isso. 
A data é especial por ser o Dia 
Nacional das Comunicações.
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É 
na capacidade que demonstra 
de estabelecer limites na rela-
ção entre as áreas comercial 
e editorial, ambas vitais à sua 
existência, que um órgão de 
comunicação vê estabelecida, 

talvez, sua principal virtude. Ao mesmo 
tempo, trata-se de um dos maiores de-
safi os com os quais se acaba defrontan-
do cotidianamente. O objetivo primor-
dial será, sempre, impedir que uma área 
avance sobre a outra, esforço que procura 
assegurar uma Redação em que seus pro-
fi ssionais tenham condições para atuar 
sob liberdade. É deste equilíbrio que re-
sultará uma informação limpa e forte.

Trata-se de uma discussão recorrente 
e que se vê posta à mesa, de novo, com a 
decisão do O POVO de publicar na sua edi-
ção da última terça-feira, dia 23, anún-
cio de meia página de um denominado 

movimento Médicos Pela Vida, no qual 
faz-se a defesa do chamado “tratamento 
precoce” e da utilização de medicamentos 
cuja efi cácia não foi cientifi camente com-
provada, por nenhuma instância, como 
forma de enfrentar a Covid-19. Um grupo 
ofi cial, reconhecido, gente de registro ofi -
cializado nas instâncias de regulação pro-
fi ssional da atividade médica. A verdade é 
que não haveria óbice objetivo para rejei-
tar aquela peça, fruto do pensamento de 
uma parcela da classe, apesar do caráter 
polêmico do seu conteúdo.

A decisão de publicar o anúncio, to-
mada pela área comercial, respalda-se 
em critérios que a empresa aplica para 
abrir seu espaço publicitário, caracte-
rizado como tal e apresentado ao leitor 
sem qualquer tentativa de criar confusão 
com o editorial. E nesse ponto encerra-
se qualquer tipo de vínculo entre a ideia 

que está posta ali e o que pensa O POVO, 
cuja marca principal é a capacidade de, 
em seus múltiplos espaços, estar sempre 
aberto ao contrário e às diferenças. 

O fato de termos dado voz à contro-
versa tese não nos faz aliados da ideia. 
Nossa posição editorial é clara: somos a 
favor da Ciência. E o que a melhor Ciência 
nos diz hoje é que esse tratamento não é 
comprovado. Que o mais indicado para o 
momento é apoiar as ações de contenção 
do vírus, com isolamento e distancia-
mento social, estímulo ao uso de más-
cara e do álcool gel, redução das ativi-
dades gerais ao mínimo necessário. E 
vacinas, obviamente.

Desde quando a crise sanitária co-
meçou temos abraçado todas as ini-
ciativas que vão nessa linha, doloro-
sas que sejam, explicitando a posição 
sempre que necessário. Aliás, algo 

que está posto mais uma vez em ma-
téria publicada na edição de ontem, 
dia 25, sobre o tema. Assim é a di-
nâmica das coisas. Ao editorial cabe 
sempre jogar luz sobre as diversas 
mensagens em circulação em uma 
sociedade e pô-las à prova dos fatos.

Na trajetória de 93 anos já nos depa-
ramos com muitas situações nas quais 
abrigamos textos, análises, opiniões e 
pensamentos dos quais discordávamos, 
até radicalmente em alguns casos. Nem 
tudo que está nas páginas do O POVO é 
resultado do que institucionalmente de-
fendemos, no aspecto editorial. No nosso 
entendimento, esta é uma das maiores 
riquezas acumuladas ao longo de uma 
vida noticiando e analisando as coisas do 
Ceará, do Brasil e do Mundo. É questão 
apenas de reafi rmar isso sempre que 
dúvidas surjam. 

A nossa posição é clara

parece que continuamos celebrando o “Ano 
Novo”, desdenhando da ciência e desfi lan-
do sobre mais de dois milhões de pessoas 
no mundo, que não respiram mais conosco 
o ar que a Terra ainda nos oferece. Ainda, 
porque o ser humano – esse vírus devasta-
dor – tem sufocado a Terra e a si mesmo.

O que nos resta de ar e de esperança 
é de que o antivírus somos nós mesmos. 
Davi Kopenawa, por exemplo, é um an-
tivírus. Só nós podemos fortalecer o sis-
tema imune de nossa natureza humana, 
espiritual e amorosa, produzindo anti-
corpos contra esse ciclo devastador hu-
mano que tem infectado sua própria Mãe 
Terra. Que sobreviveria sem nós, mais 
verde e mais azul. Porém, Ela nos ama 
tanto, que não desiste de seus fi lhos. Seja 
uma árvore, um pássaro, um felino, um 
inseto, um peixe ou uma menina. 

fabianopiuba@gmail.com

Não estamos entendendo nada. O vírus 
não é apenas a Covid-19 ou novos que estão 
por vir. O vírus somos nós. 

Sugiro uma suspensão. Um exercício de 
afastamento do Planeta Terra, como se fôs-
semos um astronauta ou mesmo a Estrela 

Dalva. Vista de longe, na 
“Hipótese de Gaia” pensa-
da em 1969 pelo químico 
James Lovelock, a Terra 
é um organismo vivo que 
respira e se auto regula.

O yanomami Davi Kope-
nawa, lá do fundo da mata, 
vai além num alerta para 
a humanidade: “Acho que 

vocês deveriam sonhar a Terra, pois ela tem 
coração e respira. (...) A fl oresta respira, mas 
os brancos não percebem. Não acham que 
ela esteja viva”. A Terra precisa respirar.

O livro “A queda do Céu” soa como um 
recado. Por que estou fazendo essa as-
sociação entre as palavras de Kopenawa 
e o contexto da pandemia? Porque não 
deixa de ser amargo que a Covid-19 ve-
nha nos matando sem fôlego, nos dei-
xando sem respirar.

Seria um recado da Mãe Terra diante da 
devastação do mundo causada pelo vírus 
humano? Essa conexão não deixa de ser 
instigante. Repensamos nossa relação com 
as outras espécies e com a natureza ou nos 
afundamos nessa catástrofe planetária em 
que estamos metidos. Desenvolvemos o es-
pírito solidário no compartilhamento das 
culturas e das economias geradas ou esta-
mos fadados ao fracasso físico e espiritual 
como seres humanos. Nós, que ameaçamos 
tantas espécies, seremos extintos.

Estamos em meio a uma pandemia, mas 

O vírus somos nós

Doutor em Educação. Mestre 

em História. Historiador, 

Professor e Escritor; Secretário 

da Cultura do Estado do Ceará.

Fabiano dos Santos Piúba

opovo@opovo.com.br

Durante 12 minutos e 19 segundos, o 
deputado federal com mais de 90 prisões 
no currículo, anabolizado com a coprolalia 
típica dos que se acham acima da lei, fez 
ameaças à democracia, insultou minis-
tros do Supremo, invocou a volta do AI-5. 

Uma cadelinha (batizada 
como Hope, Esperança) 
foi atirada do alto de um 
viaduto da nossa capital. 
Socorrida, passou por ci-
rurgia, mas não resistiu 
à tamanha crueldade. 
A sonda Perseverance, 
após 203 dias, pousou em 
Marte em busca de vestí-

gios de vida no passado do planeta verme-
lho. O governador do Estado, amparado 
pela ciência, decretou toque de recolher 

e outras medidas sanitárias como estra-
tégias para conter o avanço da pandemia.

Esses quatro episódios comportam o pior 
e o melhor da condição humana. Os dois pri-
meiros explicitam a falência daquilo que cha-
mamos civilidade. A barbárie, a estupidez e a 
ignorância do deputado estulto, de trajetória 
medíocre, deslumbrado e devastado pelo 
fascínio diante do poder que acredita ser de-
tentor, são nauseantes. Detido, mostrou-se 
furioso com a policial que o orientava quanto 
à necessidade de usar máscara. Berrou, xin-
gou, esperneou...e colocou a máscara. O su-
jeito que jogou a cadelinha certamente é do 
mesmo time do deputado. Já a chegada da 
sonda e o decreto apontam para a coopera-
ção e o cuidado, o que nos traz algum alívio 
nesse mundo irrespirável.   

No fi lme “O homem que caiu na Terra”, 

David Bowie interpretou um personagem 
que chegava à Terra vindo de outro plane-
ta onde a aridez ameaçava a sobrevivência. 
Apesar de todo o conhecimento científi co, foi 
derrotado pela brutalidade dos terráqueos. 
Essa mesma brutalidade, aliada ao indivi-
dualismo branco dos que só enxergam seus 
umbigos, pode ser assistida naqueles que 
vociferaram, contrários ao decreto que visa 
salvar vidas.  

Desde que o nosso País foi entregue ao 
horror, há exatos 788 dias, somos bombar-
deados diuturnamente com a insurreição 
do que há de mais grotesco na esfera da vida 
pública, mas enquanto houver sol, a espe-
rança e a perseverança são vias para conti-
nuarmos a defender a democracia, a vida, a 
ciência e o que ainda resta de ritmo poético 
na humanidade. 

O bruto, Hope, perseverance e a ciência

Psicóloga e 

Psicanalista, 

professora da 

Unifor

Sabrina Matos

circejane@gmail.com

Incertezas mais comuns atualmente di-
zem respeito ao retorno do mundo após o 
Covid-19. A mudança nos hábitos trará no-
vas interações na sociedade. As medidas 
necessárias para evitar o avanço da pande-
mia - o fechamento de fronteiras, espaços 

de entretenimento, co-
mércio e outros segmen-
tos impactaram os siste-
mas produtivos. 

Com o anúncio do 1º 
decreto Estadual (mar-
ço/2020), o Sindieventos/ 
CE se uniu a outras ins-
tituições do setor de tu-
rismo e eventos, Abeoc/

CE, CSTE, Visite Ceará, ABIH e Fecomercio/
CE formando o Comitê Estratégico, o qual 
encaminhou ofícios com propostas e su-
gestões de ações às instituições bancárias, 
ao Sebrae e às instâncias de governo. Em 

abril passado elaborou um Protocolo de 
Retomada encaminhado ao Governo e aos 
associados das entidades e, logo após, teve 
início o diálogo com as esferas públicas 
buscando caminhos para a sobrevivência. 

Durante 2020 ocorreu queda vertiginosa 
na receita das empresas e sem perspectivas 
de retomada ao longo do ano. Em pesquisa 
realizada com empresas fi liadas a quatro 
entidades do setor, verifi cou-se perdas aci-
ma de R$ 245 milhões e de 52% de postos de 
trabalho em função dos eventos cancelados. 

Comparamos esses dados ao resulta-
do econômico dos eventos corporativos em 
Fortaleza (2019) que contabilizaram: R$346,5 
milhões gerados pelos eventos, aumento da 
massa salarial de R$197,05 milhões (salários 
com a injeção de recursos); R$119,82 milhões 
em arrecadação dos governos (impostos, ta-
xas ou contribuições) (fonte: FCVB).

Já o segmento de eventos sociais 

- formaturas, casamentos, aniversários - 
movimentam os cerimonialistas, bu ets, 
decoração, audiovisual, dentre outros que 
fi caram paralisados nesses onze meses, o 
que resultou em fechamento de empresas, 
demissões e migração de profi ssionais para 
outros nichos de mercado.

Recentemente, o Comitê Estratégico 
elaborou propostas ao Estado e à PMF com 
o intuito de minimizar prejuízos. Obtive-
mos a primeira devolutiva do Estado onde 
apenas parte das propostas foram aceitas. 
Aguardamos os gestores do município res-
ponderem também sobre o ISS e o IPTU. 
Solicita-se ainda o apoio da PMF para lan-
çamento de editais que viabilizem eventos 
virtuais ou híbridos.

É imprescindível a mobilização das lide-
ranças empresariais, do poder público e da 
sociedade civil relacionadas ao setor. O diá-
logo continuará! 

O setor de eventos e o cenário pandêmico

Presidente do 

Sindieventos

Circe Jane da Ponte
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O Brasil já ultrapassou a marca de 
240 mil mortes por Covid-19. A irre-
parável perda de centenas de milha-
res de brasileiras e brasileiros deixa 
cicatrizes, para além da ausência 
permanente dos entes queridos, que 

nos acompanha-
rão mesmo depois 
da pandemia – au-
mento da pobreza 
e da desigualdade, 
uma economia fra-
gilizada, milhares 
de empresas que-
bradas e um au-
mento expressivo 

do desemprego e do desalento. Isso 
sem falar em sérias consequências em 
outras áreas, como a educação.

Não pode existir, para o poder 
público, em qualquer esfera, outra 
prioridade que não seja colocar fim 
a essa escalada de mortes e doen-
ça, com suas tragédias associadas. 
E isso só pode ser feito seguindo 
as orientações que nos indicam os 
cientistas e profissionais da saúde. 
O menosprezo à dor dos brasilei-
ros e brasileiras que convivem com 
a morte cotidianamente, o ques-
tionamento de medidas sanitárias 
consagradas universalmente, o in-
centivo a aglomerações e o desprezo 
ao uso de máscaras são atitudes que 
colaboram para que a pandemia re-
crudesça, que a economia continue 

patinando e que mais sofrimento 
seja imposto ao nosso povo.

Agora, o país começa a respirar 
ares de esperança com a chegada 
das vacinas. Graças aos cientistas, 
profissionais da saúde, e aos nossos 
institutos de pesquisa, que foram ca-
pazes, com eficiência e nem sempre 
com as melhores condições orça-
mentárias ou políticas, de apresentar 
a única saída para essa crise: vacina 
para todos os brasileiros. 

A retomada da economia, o de-
safogo do Sistema Único de Saúde, 
a geração de empregos somente se-
rão possíveis com um programa efi-
ciente, amplo e rápido de vacinação. 
Qualquer omissão que dificulte ou 
inviabilize a única forma de superar-
mos a escalada de doença, morte e 
pobreza dos brasileiros significa uma 
afronta à Constituição.

Está escrito no artigo 196 da Car-
ta Magna: a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.

As luzes da Ciência e da Constitui-
ção cidadã, de caráter profundamente 
humanista, serão nossas armas pode-
rosas para afastar o obscurantismo e 
garantir aos brasileiros e às brasileiras 
seu direito inalienável à vida. n

Vacina já, para todos

presidente da oab 

nacional

Felipe Santa cruz

Já vai fazer um ano que as aulas 
presenciais estão suspensas devido 
à pandemia. Nas piores projeções, 
no início de 2020, não se previa tanto 
tempo com escolas fechadas. Nesse 
período, professores e gestores tive-

ram que se reinven-
tar criando meto-
dologias de ensino 
e produzindo mate-
riais didáticos pas-
síveis de serem dis-
ponibilizados por 
meio de tecnologias 
digitais. Novos pro-
cessos educacionais 

foram concebidos e implementados 
num curto espaço de tempo. 

Uma das grandes preocupações 
dos sistemas de ensino foi não per-
der contato com os alunos, porque na 
ausência de contato físico, se impôs a 
necessidade de algum tipo de cone-
xão para preservar a ideia de escola, 
aprendizagem e ensino. As dificulda-
des com acesso a internet e dispositi-
vos como computador, tablet e smar-
tphones foram fatores que afetaram 
essas possibilidades de conexão com 
os alunos. Este fato serviu para mos-
trar o quão agudo é o problema da in-
clusão digital no país. 

Olhando de forma retrospecti-
va, dados levantados junto a al-
guns sistemas de ensino público 
mostram que apesar de todos os 

esforços, se anunciam taxas de 
evasão altas por parte de alunos do 
ensino fundamental e médio. Essa 
situação aponta para várias con-
dutas que devem ser adotadas na 
fase de retração da pandemia e que 
precisam de simultaneidade, como: 
busca ativa de estudantes que per-
deram contato com a escola, aco-
lhimento de todos(as) alunos(as) 
que depois de tanto tempo voltam 
ao convívio dos colegas, mecanis-
mos que permitam lidar com a 
diversidade de níveis de aprendi-
zagem dos alunos, recomposição 
das relações socioafetivas dos alu-
nos entre eles e com os docentes 
e a gestão da escola. Como não há 
experiência acumulada sobre isso, 
tais ações demandam inovação e 
criatividade, porque o resgate das 
crianças e jovens é tarefa urgente, 
prioritária e relevante socialmente. 

Depois de muitas décadas de es-
forços deliberados o País tem con-
seguido avançar nos seus indica-
dores de acesso e permanência na 
escola, o que implica em redução 
da taxa de evasão. A pandemia pode 
fazer esses indicadores retrocede-
rem a níveis anteriores, não dese-
jáveis para os sistemas de ensino. A 
superação da evasão escolar nesse 
momento é desafio que precisa ser 
enfrentado de forma coletiva pela 
sociedade e pelas famílias. n

Pandemia e evasão escolar

eloisamvidal@yahoo.com.br

professora da uece

Eloisa vidal

Judiciário mais acolhedor e humanizado

Antes de minha posse como Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará (TJCE), notadamente durante 
o período de transição, foram cuidadosamente planejados 
os projetos para o biênio 2021-2023. Esses projetos, além 
de trazerem inovações, também contemplam a continui-
dade de ações que o Tribunal já vinha desenvolvendo de 

forma bastante exitosa. Apesar da me-
lhora significativa na prestação jurisdi-
cional, tenho a certeza e a convicção de 
que devemos avançar constantemen-
te em busca de nosso aperfeiçoamento 
como instituição.

Estou ciente de que a caminhada trará 
desafios, mas, com muito trabalho, dedi-
cação e união, eles serão superados. En-
vidarei esforços para o bom êxito da nos-
sa Administração, pautada pela maior

humanização do atendimento, aco-
lhendo o cidadão com a devida empa-
tia, tornando-o partícipe da solução 
do problema que o motivou a buscar o 

Judiciário. Traçamos, no Plano de Gestão, que está devi-
damente alinhado ao Planejamento Estratégico 2030, cin-
co eixos de atuação: procedimentos judiciários, produtivi-
dade, tecnologia, infraestrutura e finanças.

Como afirmei no meu discurso de posse, “a automação 
e a gestão aprimorada de processos de trabalho se tornam 
absolutamente imprescindíveis. Em tempos tão difíceis, 
porém, não podemos dispensar a necessidade de huma-
nização do atendimento visando ao acolhimento daqueles 
que mais necessitam de auxílio e apoio, com o objetivo de 
propiciar um Poder Judiciário efetivamente aberto e in-
clusivo para todos”.

Asseguro que o atendimento do cidadão, mesmo no pe-
ríodo adverso da pandemia, estará sempre entre os prin-
cipais objetivos do TJCE e que a tecnologia, com o uso já 
consagrado das videoconferências, será aliada à devida 
humanização e proximidade, nunca o contrário. O Judi-
ciário cearense, sem dúvida, caminha para uma trans-
formação digital ampla e sustentável, na qual o uso da 
automação e da inteligência artificial facilitará a ofer-
ta dos serviços e o acesso à Justiça. O suporte virá do 

financiamento obtido por meio do Programa de Moderni-
zação do Judiciário (Promojud), resultado de esforço con-
junto entre o Tribunal e o Governo do Estado.

Outra preocupação será com o crescimento profissional 
de quem faz a Justiça. A Escola Superior da Magistratu-
ra (Esmec) será a indutora do desenvolvimento e da ca-
pacitação dos colaboradores, no sentido de promover o 
constante progresso do aprendizado e da qualidade dos 
serviços ao cidadão.

Como mulher, a terceira a presidir o TJCE em 147 anos, 
sensibilizo-me e inquieto-me com a violência doméstica, 
que terá, durante a Gestão 2021-2023, a aplicação da lei e 
um olhar especial para a prevenção. No âmbito interno, 
será executado programa de desenvolvimento de mulhe-
res líderes no sentido de fomentar, cada vez mais, a parti-
cipação feminina na gestão judiciária.

Assumir a Presidência do Tribunal é um desafio, mas 
tenho a segurança do que já foi pavimentado até aqui. 
Agora, o momento é de se colocar em prática todo o pla-
nejamento feito na Transição, visando oferecer uma pres-
tação jurisdicional mais célere, eficiente e eficaz. n

presidencia@tjce.jus.br

desembargadora, 

presidente do 

tribunal de Justiça 

do Ceará

maria Nailde pinheiro Nogueira

Há 35 anos
1986.ESporTES

Clubes cearenses rejeitam “PV’

Em razão do impasse com a nova direção da Sudef 
acerca da redução do desconto e 13% do Fundo de 
Participação, os clubes ameaçaram deixar de jogar no 
Estádio Presidente Vargas, transferindo os jogos para 
seus campos e Castelão. Hoje deve acontecer reunião 
com a Prefeita, quando o problema será resolvido.

1986. poLIomIELITE

Criado grupo de combate à doença
Com  o objetivo de fazer uma ação integrada 
abrangente de controle da Poliomielite no Estado 
do Ceará e reforçar os trabalhos das instituições 
envolvidas nas ações de saúde, foi criado ontem o 
Grupo Estadual de Erradicação de Poliomielite, que 
começa a atuar a partir de hoje, sob coordenação do 
médico Jorge Braga Montenegro. 

Há 55 anos
1966. rEcUrSoS

Água e esgoto trazem o BID a Fortaleza

Com a finalidade especifica de verificar a viabilidade 
do plano de reforma e ampliação das redes d’agua e 
esgoto de Fortaleza, que lhe foi solicitado a financiar um 
montante de 10 milhões e 100 mil dólares, equivalente a 
23 bilhões de cruzeiros, trouxe a capital uma comissão 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Segundo 
informações oficiais, o saque já foi aprovado.

1966. ALFÂNDEGA

Governo retira gêneros doados
O Governo do Estado está retirando dos armazéns da 
Alfandega através de comissão designada para tal fim, 
cerca de 500 toneladas de gêneros alimentícios doados 
pela USAID ao programa de condições de melhoria 
de vida do homem do interior, no momento sendo, 
realizado em diversos setores com recursos previstos no 
PLAMEG. O objetivo é pagar os salários.

Há 75 anos
1946. ESpANHA

França decide fechar fronteiras

Londres, 26  O correspondente em Lisboa, transmitiu 
as seguintes informações, alias , obtidas em Madrid, 
de que os trabalhadores espanhóis se preparam para 
grandes represálias por motivo da execução dos 
republicanos espanhóis. Os chefes da oposição operária 
reuniram-se  enquanto o governo decretou medidas de 
caráter militar no país.

1946. crISE

Acrísio Moreira recusa nomeação
Está em foco o assunto relativo a constituição do Conselho 
Administrativo do Ceará para qual foi nomeado também 
o Dr. Acrísio Moreira, ex-interventor federal do estado e 
elemento de evidencia das esferas políticas de nossa terra. 
Acrísio resolveu não integrar aquele órgão por ir contra 
seus princípios, pois acredita que o sistema não escolhe de 
forma democrática os nomes para ocupar o cargo.
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Uma derrota indolor confir-
mou ao Flamengo-RJ o segun-
do título brasileiro consecutivo 
ontem. O time não fez sua parte 
e perdeu para o São Paulo por 2 
a 1, no Morumbi, pela última ro-
dada. No entanto, o empate sem 
gols do Internacional-RS diante 
do Corinthians-SP, no Beira-Rio, 
confirmou a equipe carioca 
como campeã com a mínima 
vantagem, de apenas um pon-
to. O resultado também ajuda 
a equipe paulista, que garantiu 
vaga direta na fase de grupos da 
Copa Libertadores.

O Flamengo dependia só de 
uma vitória para ser campeão. 
Porém, abusou da condição de 
líder e precisou torcer para o In-
ter não ganhar. Para a torcida, 
foi uma enorme angústia ter de 
esperar o fim do Brasileirão li-
gado em duas partidas ao mes-
mo tempo. Para os jogadores, 
qualquer sufoco acabou sendo 
compensado pela certeza de que 
não há derrota capaz de se com-
parar à alegria de ser campeão.

O Campeonato Brasileiro de 
tantas trocas de liderança obvia-
mente não teria uma rodada final 
previsível. A noite de definição só 
teve dentro do esperado a postu-
ra do Flamengo. A equipe carioca 
teve mais posse de bola e procu-
rou acuar o São Paulo no Morum-
bi. Nos 25 primeiros minutos, 
foram três finalizações em uma 
partida quase toda disputada no 
campo de defesa são-paulino.

A equipe tricolor escalou uma 
inédita formação de três zaguei-
ros, principalmente por não ter 
um lateral-esquerdo de origem 
à disposição para a partida. 
O esquema permitiu aos alas 
apoiar mais o ataque, enquanto 
a defesa ficou fortalecida. O trio 
conseguia vigiar bastante Ga-
bigol e Bruno Henrique, dupla 
campeã da Libertadores e agora 
bicampeã nacional. O Flamengo 
rondava muito a área. Mesmo 
sem ser efetivo, a equipe parecia 
mais perto de marcar.

A noite de surpresas provocou 

alguns sustos no primeiro tempo 
vindos do Beira-Rio. Um pênalti e 
um gol anulados do Inter fizeram 
os flamenguistas irem da lamen-
tação ao alívio. O clube carioca 
continuava no domínio do jogo 
e via o São Paulo exagerar nas 
faltas e receber quatro cartões 
amarelos só no primeiro tempo.

Se o futebol não costuma ter 
lógica, então, o imponderável ti-
nha de prevalecer num Brasilei-
ro como esse. No último lance do 
primeiro tempo, Éverton Ribeiro 
cometeu uma falta em Tchê Tchê 
dentro da meia-lua. O São Paulo 

| Série A 2020 | ApesAr dA derrotA pArA o são pAulo, FlAmengo é bicAmpeão 
brAsileiro Após tropeço do internAcionAl contrA o corinthiAns

Com tropeço, 
com taça
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Jogadores do Flamengo levantam o 
técnico rogério Ceni na comemoração

São Paulo
3-5-2: volpi; diego Costa, 
arboleda e Bruno alves; igor 
vinícius (Galeano), Welington 
(Gabriel Sara), luan (Hernanes), 
tchê tchê e daniel alves; 
luciano (igor Gomes) e Pablo 
(tréllez). Técnico: Marcos vizolli.

Flamengo 
4-4-2: Hugo; isla 
(Matheuzinho), Gustavo 
Henrique, rodrigo Caio e Filipe 
luís; Gerson, diego (Gomes), 
Éverton ribeiro e arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol 
(Pedro). Técnico: rogério Ceni.

data: 25/2/2021
Local: estádio do Morumbi, em 
São Paulo (SP)
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).
gols: Luciano, aos 49 minutos do 
primeiro tempo. Bruno Henrique, 
aos 5, e Pablo, aos 13 minutos do 
segundo tempo. 

cartões amarelos: Tchê Tchê, 
arboleda, daniel alves, igor 
vinícius, Gabi, Wellington, 
luciano, Éverton ribeiro e Bruno 
Henrique
renda e público: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus.

Brasileiro série a 2020
roTeIro do Jogo

2x1

tinha nos pés a primeira chan-
ce de uma finalização perigosa. 
Luciano surpreendeu, cobrou no 
canto do goleiro e abriu o placar, 
em falha de Hugo Souza, mal po-
sicionado.

O gol valia muito para a equi-
pe paulista, pois com a vitória 
parcial do Fluminense sobre o 
Fortaleza, a vaga não fase de 
grupos da Libertadores estava 
escapando. O segundo tempo, 
então, foi ainda mais nervoso. O 
gol de empate de Bruno Henri-
que logo no começo criou a falsa 
impressão de uma virada. Mas 
aos 13 minutos o goleiro Hugo 
errou na saída de bola e Pablo 
colocou de novo o São Paulo na 
frente.

De novo atrás no placar, o Fla-
mengo ainda se segurava como 
campeão porque no Beira-Rio o 
Inter parava no goleiro Cássio ou 
acertava a trave.

Nos mais de 30 minutos res-
tantes até o apito final, o Fla-
mengo tentou a todo custo o gol. 
Cruzamentos na área, finaliza-
ções perigosas e boas defesas 
de Volpi foram tão constantes 
quanto o seguido grito de “aca-
bou” vindo dos jogadores do 
banco de reservas do São Paulo.

Para completar o nervosis-
mo, o Inter ainda teve um gol 
anulado pelo VAR por impedi-
mento nos acréscimos e os jo-
gadores do Flamengo tiveram 
de aguardar o fim do jogo no 
Beira-Rio. (Agência Estado)

ElEnco 
(bi)campEão

goleiros: diego alves, 

Hugo Souza, César e 

Gabriel Batista 

 

Laterais: isla, Filipe luís, 

renê, João lucas, 

Matheuzinho e ramon 

 

Zagueiros: rodrigo Caio, 

Gustavo Henrique, léo 

Pereira, thuler, Natan, 

Gabriel Noga 

 

meio-campistas: William 

arão, thiago Maia, Gérson, 

diego, arrascaeta, João 

Gomes, Pepê, Éverton 

ribeiro e João Gomes 

 

atacantes: Gabriel 

Barbosa, vitinho, Michael, 

Pedro, Bruno Henrique, 

lázaro, lincoln*, Pedro 

rocha* e rodrigo Muniz 

 

Técnicos: domènec 

torrent (demitido)*; 

rogério Ceni 

 

*deixaram o clube

FLamengo
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Com o Castelão iluminado de 
roxo, em alusão ao fanatismo 
da torcida alvinegra, o Ceará 
se despediu da Série A do Cam-
peonato Brasileira com vitória 
por 2 a 1 contra o lanterna re-
baixado Botafogo-RJ, na noi-
te de ontem. O triunfo coroa a 
temporada marcante do Vovô, 
que encerra a participação com 
a melhor campanha da história 
do clube na competição nacio-
nal na era dos pontos corridos.

Com o resultado diante do 
Fogão, o Alvinegro, que chegou 
ao gol da vitória com Saulo Mi-
neiro nos acréscimos, alcançou 
52 pontos e subiu de 12º para 
11º colocado. Naressi e Matheus 
Babi também balançaram as 
redes. A equipe de Porangabu-
çu quebra a marca de 2010, até 
então a melhor campanha no 
Brasileirão, quando o time ter-
minou em 12º com 47 pontos.

A torcida alvinegra está em 
clima de festa. Momentos de 
comemoração não faltaram 
para quem vive o clube intensa-
mente, mesmo que à distância 
devido à pandemia de Covid-19. 
Entre os 11 melhores do cam-
peonato nacional, o Vovô ca-
rimbou a vaga na Copa Sul-A-
mericana. Além disso, o escrete 
alvinegro conquistou na tem-
porada 2020 o bicampeonato 
invicto da Copa do Nordeste e 
foi vice-campeão do Campeo-
nato Cearense. Na Copa do Bra-
sil, chegou às quartas de final 
— melhor campanha entre os 
nordestinos —, sendo elimina-
do pelo finalista Palmeiras.

Ademais da despedida do Al-
vinegro na Série A, o duelo con-
tra o Botafogo marcou a última 
participação de Fernando Prass 
como jogador profissional. O 
goleiro se aposenta ao fim da 
temporada e foi homenageado 
pelo clube cearense antes de a 
bola rolar no Castelão.

Os companheiros de equipe 
fizeram um corredor e cele-
braram o arqueiro de 42 anos 
com salva de palmas. O expe-
riente atleta, multicampeão 
na carreira, recebeu das mãos 
do goleiro Richard e do presi-
dente do Ceará, Robinson de 
Castro, a nova camisa da equi-
pe, — “Roxo pelo Vozão”, utili-
zada pela primeira vez contra o 

adversário carioca.
Em clima de despedida e 

com destinos selados na com-
petição, a expectativa era de 
que Ceará e Botafogo fizessem 
uma partida protocolar. Mas 
dentro de campo o que se viu 
foi diferente. Duelo movimen-
tado, com chances para os dois 
lados e gol no último lance do 
confronto.

O Vovô foi escalado sem sete 
titulares já em meio ao planeja-
mento para 2021, com parte do 
elenco de férias, contratações 
chegando e jogadores saindo, 
como Samuel Xavier. O adver-
sário, que disputará a Série B 
em 2021, entrou para o confron-
to recheado de jovens da base.

O escrete comandado por 
Guto Ferreira adotou a estraté-
gia do contra-ataque e deixou 
o Botafogo confortável com a 
posse de bola. A ideia era atrair 
o rival e contragolpear de for-
ma precisa. E assim aconteceu.

Após sobra do escanteio, Pe-
dro Naressi aproveitou e abriu 
o placar. Com a vantagem, os 
cearenses encontraram ainda 
mais espaço na defesa carioca 
e só não ampliaram a marca 
por falta de pontaria.

Na segunda etapa, o Fogão 
chegou ao empate antes dos 
15 minutos com Matheus Babi, 
convertendo pênalti. Com a 
igualdade no placar, o duelo 
seguiu aberto. Os visitantes co-
locaram bola na trave em chute 
de Kayque.

Os mandantes ficaram per-
to de voltar à frente com Vina, 
duas vezes, e Saulo Mineiro, 
mas eles desperdiçaram. Quan-
do o empate parecia persistir 
— e o Ceará jogava com um a 
menos após expulsão de Klaus 
—, o próprio Saulo apareceu, 
venceu o duelo contra o defen-
sor botafoguense e bateu na 
saída do goleiro Diego Loureiro 
para selar a vitória do Vovô.

FaBio liMa

Com sorriso no rosto
| Brasileirão 2020 | Ceará venCe Botafogo por 2 a 1 e termina Série a Com melhor Campanha 
do CluBe na era doS pontoS CorridoS. Com um a menoS, time BuSCou a vitória noS aCréSCimoS

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

ceará encerra campanha com vitória que 
coroa melhor campanha do time na Série a

Quatro jogos agitam o Estadual
Campeonato Cearense. Quarta rodada

Mesmo ainda sem os eter-
nos rivais Ceará e Fortaleza na 
disputa, o Campeonato Cearen-
se começou com a tradição do 
equilíbrio. Após três rodadas, 
líder e vice-líder têm 5 pontos, 
enquanto outras cinco equipes 
somaram 4. Mesmo o lanterna 
pode subir rapidamente na tabe-
la em caso de triunfo hoje. Afinal, 
os oito times vão a campo na tar-
de de hoje, nos quatro confron-
tos da Série A do Estadual.

Quem abre o dia de fute-
bol são dois times na “faixa dos 
quatro pontos”. O vice-lanterna 
Guarany de Sobral tenta se re-
cuperar e abrir margem da zona 

de rebaixamento contra o Cau-
caia, quinto colocado. A partida 
será no Junco, às 15 horas. 

Apenas meia hora depois, os ou-
tros três duelos encerram a quarta 
rodada. No estádio Domingão, em 
Horizonte, o Atlético-CE, terceiro 
colocado, recebe o líder Icasa. Já 
no Elzir Cabral, em Fortaleza, o 
Ferroviário (4º) mede forças com o 
Barbalha (6º), em outro “confronto 
de times com 4 pontos”. Por fim, no 
estádio Mirandão, no Crato, o time 
da casa tenta alcançar o pelotão do 
meio. Para isso, precisa superar o 
vice-líder Pacajus.

Esta rodada faz com que os 
oito times ultrapassem a metade 

da primeira fase. Após os qua-
tro jogos, cada time fará apenas 
mais três partidas cada até a 
definição do campeão simbólico 
(que fica com vaga na Copa do 
Brasil de 2022), dos times que 
avançam à segunda fase e os 
dois rebaixados.

O líder após as sete rodadas 
fica com vaga na Copa do Brasil 
de 2022. Ele e os outros cinco 
mais bem classificados avan-
çam à segunda fase, na qual se 
juntam a Ceará e Fortaleza, re-
presentantes cearenses na Copa 
do Nordeste. Já os demais dois 
times terão de jogar a Série B do 
Campeonato Cearense em 2022. 

tIme pG J v
 1º Flamengo 71 38 21
 2º internacional 70 38 20
 3º atlético-MG 68 38 20
 4º São Paulo 66 38 18
 5º Fluminense 64 38 18
 6º Grêmio 59 38 14
 7º Palmeiras 58 38 15
 8º Santos 54 38 14
 9º athletico-Pr 53 38 15
 10º Bragantino 53 38 13
 11º Ceará 52 38 14
 12º Corinthians 51 38 13
 13º atlético-Go 50 38 12
 14º Bahia 44 38 12
 15º Sport 42 38 12
 16º Fortaleza 41 38 10
 17º vasco 41 38 10
 18º Goiás 37 38 9
 19º Coritiba 31 38 7
 20º Botafogo 27 38 5

CAMPEONATO BRASILEIRO

classificados 
para libertadores

classificados 
Sul-americana

rebaixados para 
Série B 2019

cLassIfIcação fInaL

Cearense 2021 - 1ª fase

classificados  
para segunda fase

rebaixados  
para Série B

tIme pG J v
 1º icasa 5 3 1
 2º Pacajus 5 3 1
 3º atlético-Ce 4 3 1
 4º Ferroviário 4 3 1
 5º Caucaia 4 3 1
 6º Barbalha 4 3 1
 7º Guarany-S 4 3 1
 8º Crato 1 3 0

cLassIfIcação

Ceará
4-2-3-1: richard; eduardo, 
Klaus, lacerda e Kelvyn; 
Charles e Naressi (W. 
oliveira); vina (alan), lima 
(rick) e Chú (S. Mineiro); 
vizeu (Wescley). 
téc: Guto Ferreira

Botafogo
4-3-3: d. loureiro; Kevin, 
Benevenuto, Sousa 
e Hugo; luiz otávio 
(lecaros) e Kayque 
(Wendel); Warley (davi 
araújo), Cesinha (Matheus 
Nascimento) e Ênio; M. 
Babi (Navarro). 
téc: lúcio Flávio

Série A 2020

Data: 25/2/2021
Local: Castelão-Ce
árbitro: raphael Claus-SP (Fifa)
assistentes: danilo ricardo 
Simon Manis-SP (Fifa) e alex 
ang ribeiro-SP
var: Marcio Henrique de 
Gois-SP
GoLs: 16MiN/1t - Naressi; 
11MiN/2t - Matheus Babi; 
48MiN/2t - Saulo Mineiro
cartões amarelos: lacerda, 
Naressi, Klaus (Cea)
cartão vermelho: Klaus (Cea)
público e renda: jogo 
de portões fechados em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus

2x1

fIcha técnIca

Campeonato 
Cearense

15 horas - Guarany-S x 
Caucaia - Junco 
15h30min - Ferroviário x 
Barbalha - elzir Cabral 
15h30min - atlético-Ce x 
icasa - domingão
15h30min - Crato x 
Pacajus - Mirandão

JoGos De hoJe

sérIe a

Jogos 
de ontem

Ceará 2x1 Botafogo-rJ 
Fluminense-rJ 2x0 
Fortaleza
vasco da Gama-rJ 3x2 
Goiás
São Paulo 2x1 
Flamengo-rJ
rB Bragantino-SP 1x0 
Grêmio-rS
atlético-MG 2x0 
Palmeiras-SP
internacional-rS 0x0 
Corinthians-SP
Bahia 2x0 Santos-SP
athletico-Pr 2x0 Sport-
Pe
atlético-Go 3x1 
Coritiba-Pr

38º rodada
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SEXTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 26 DE FEVEREIRO DE 2021

O Fortaleza encerrou partici-
pação no Campeonato Brasileiro 
2020 com derrota para o Flumi-
nense-RJ por 2 a 0, na noite de 
ontem, no Maracanã. Apesar do 
revés, o Tricolor permaneceu na 
elite nacional, como já se espera-
va, pois o Vasco da Gama-RJ ven-
ceu o Goiás, mas não reverteu a 
desvantagem de 12 gols no saldo.

Apesar da permanência ser 
importante para os planos do 
Tricolor, nenhuma celebração 
foi notada. Não só pela resul-
tado, mas porque o elenco sabe 
que a campanha fi cou aquém 
do esperado. O Leão terminou 
como primeiro time fora da 
zona do rebaixamento (16º), 
com a mesma pontuação do 
primeiro rebaixado.

A última apresentação do 
Fortaleza na Série A de 2020 foi 
um resumo do clube no campeo-
nato. Pouca criatividade, muito 
toque de bola estéril e um pouco 
de apatia em alguns momentos. 
O Tricolor foi até melhor no se-
gundo tempo, mas claramente 
não tinha força sufi ciente para 
sequer empatar a partida.

Enderson Moreira apostou 
numa formação com um meio de 
campo mais seguro e um ataque 
mais veloz. Até conseguiu algu-
mas situações de igualdade de 
ataque contra defesa. A qualida-
de nas conclusões, porém, seguia 
como pecado recorrente. O Flu-
minense, que precisava vencer 
para manter o sonho de vaga na 
fase de grupos da Libertadores, 
desde o começo se mostrou forte 
no jogo aéreo. Foi justamente de 
cruzamentos que nasceram os 
gols e lances mais perigosos do 
time das Laranjeiras.

Aos 17 minutos, Fred man-
dou o recado, ao acertar a trave 
em cabeçada na grande área. 
Na segunda oportunidade, três 
minutos depois, ele não desper-
diçou. Após cobrança de escan-
teio, acertou o cabeceio, Felipe 
Alves defendeu, mas o centroa-
vante. O centroavante mesmo 
pegou a sobra e, de pé esquerdo, 
mandou para as redes.

O Fortaleza apostava muito 

em chutes da entrada da área. 
A melhor oportunidade foi com 
Romarinho, que fi nalizou sem 
deixar a bola cair, após girar, 
próximo da meia lua. O golei-
ro Marcos Felipe fez boa defe-
sa. Houve ainda falta cobrada 
por Juninho, direto para o gol, 
que obrigou o arqueiro do Flu a 
dar um tapa para fora.

A equipe carioca demorou a 
voltar para o jogo na etapa com-
plementar. Nos primeiros 15 mi-
nutos, só o Fortaleza buscava o 
ataque e Osvaldo arriscou um 
chute da entrada da área, que pa-
rou no goleiro novamente. No mo-
mento em que o Leão era melhor, 
porém, o segundo gol aconteceu.

Em jogada de escanteio, aos 
16, Matheus Ferraz entrou na pe-
quena área, ainda na primeira 
trave, e desviou de cabeça para o 
gol. A bola foi muito veloz e pró-
xima de Felipe Alves, cujo refl exo 
não foi sufi ciente para impedir 
o lance. O Fortaleza sentiu o se-
gundo tento e, a partir daí, a pro-
dutividade do jogo despencou.

Enderson Moreira tentou mo-
vimentar a equipe lançando Wel-
lington Paulista, Igor Torres, Luiz 
Henrique e Pablo, mas nenhum 
deles teve ou criou alguma chance 
importante. O Fluminense tam-
bém não apresentava muita sede 
e o jogo fi cou monótono, a pon-
to do árbitro Anderson Daronco 

RUDY TRINDADE / AE

SÓ O SALDO 
SALVA
| RODADA FINAL | FORTALEZA PERDE PARA FLUMINENSE POR 

 A , MAS SE MANTÉM NA SÉRIE A GRAÇAS AO SALDO DE GOLS

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

FORTALEZA, de Enderson 
Moreira, encerra participação na 

Série A 2020 com nova derrota

RESCALDOS
(1) - DECISÃO deste Brasileirão pandêmico, Flamengo x 
São Paulo, que deveria ter como palco o Maracanã, cedeu 
lugar a um insípido Fluminense x Fortaleza, que nada 
representaram a não ser mero cumprimento de tabela, quer 
dizer, tanto fazia ter como não.

(2) - AQUI, Castelão, Ceará x Botafogo, nada vezes nada, 
pois Fogão de tantas glórias, a exemplo dos três que com ele 
afundaram (Vasco, Goiás, Coritiba) virou galinha morta. Pra 
completar, fona da competição o que é ainda mais vergonhoso.

(3) - DENTRE alguns Brasileirões disputados, este foi o 
primeiro em que o Ceará manteve um técnico de cabo a rabo, 
um dos motivos pelos quais o time manteve equilíbrio que deu 
para os gastos, desembocando na Sul-Americana e primeiro 
nordestino a carimbar passaporte na Série A.

(4) - ENQUANTO isso, desequilíbrio do Fortaleza veio por 
conta da troca de técnicos — três ao todo — especialmente 
após a saída de Ceni, aí foi de ladeira abaixo com Chamusca e 
posteriormente Enderson Moreira, pois trocando um pelo outro, 
qualquer um de volta.

(5) - INCRÍVEL, mas verdadeiro. Aproveitamento pífio 
dos dois cearenses, Ceará e Fortaleza, como mandantes, isto é, 
jogando no Castelão. Dos 49 pontos disputados pelo Ceará, 21 
foram obtidos através de 7 vitórias fora de casa. Aqui, tanto um 
quanto o outro, a bola murchou.

(6) - SE servir de consolo, podem enxugar as lágrimas. 
Fortaleza não perdeu pra nenhum dos 4 rebaixados, nem aqui, 
nem fora. É a glória...

(7)  - CONTRA 4 adversários, o Ceará obteve quase a metade 
dos pontos, somando 24, com triunfos duplos sobre Coritiba, 
Bahia, freguês de caderno, Fortaleza e pasmem, Flamengo 
dentro do Maracanã com Ceni e tudo.

(8) - PONTO negativo? Sim, como não? Alvinegros e 
tricolores não venceram dentro de São Paulo enfrentando os 5 
clubes paulistas. Perderam muito, empataram pouco, vitória 
nenhuma. Que vergonha!

(9) - HISTÓRICO do Brasileirão revela verdade impiedosa 
e cruel. Três campeões brasileiros rebaixados, Vasco, Coritiba, 
Botafogo. Isto é inédito. Dois cariocas, prova provada de que o 
futebol do Rio está em baixa, exceção a dupla FlaFlu.

(10) - VINA na seleção do Brasileirão, justo ou não? Bom 
jogador, sim, mas vem provar, também, que o nível técnico deste 
ano não foi esses balaios todos, contribuindo para a escolha. 
Aliás, foi o ano de ouro dele, que jamais imaginou que ao trocar 
nome próprio (Vinícius) pelo apelido Vina desse certo. Para os 
supersticiosos, então, prato cheio. No Fortaleza, apenas um 
destaque, goleiro Felipe Alves, no qual Ceni apostou todas as 
fichas, a ponto de barrar o intocável Boeck. Os demais, abaixo da 
média, se diretoria quiser mandar fazer fila e mudar tudo, não 
só pode, quanto deve.

(11) - NENHUM jogador foi revelado no futebol cearense. 
Da terra, bem entendido. Poderia ter sido Rick, mas Guto 
Ferreira nunca foi com sua cara, optando pelo gaúcho Léo Chu, 
do Grêmio, que ganhou na festa recebendo de volta um prato 
feito. No Fortaleza, então, nem pensar. Quem ainda pintou, Igor 
Torres, pouco se firmou.

(12) - DOS males o menor. Futebol nordestino não 
sofreu baque, embora, em alguns casos comesse o pão que o 
diabo amassou. Quarteto Ceará, Bahia, Sport e Fortaleza vão 
permanecer, o que representa 20% do Brasileirão, uma boa fatia. 
Detalhe: futebol cearense cravou seus dois rivais.

(13) - FELIPE, o pau puro de Maranguape, conseguiu 
feito inédito. Qual? Desbancou Leandro Carvalho, no tocante a 
cartões, nada menos do que 12 amarelos. Derley na frente dele é 
uma carmelita. Com o devido respeito...

(14) - ARBITRAGEM cearense, zero à esquerda. Nenhum 
árbitro da terra conseguiu ser escalado pra Séria A, por total 
incapacidade. Faz lembrar com saudades apitos de ouro, tais 
Leandro Serpa, Dacíldo Mourão, Gilberto Ferreira, Lourálber 
Moreira, Vila Nova, este apitava conversando com os jogadores e 
por vezes bronqueava — “ Joga bola. Ta embromando, hein!”.

(18) - CONQUISTA do Ceará, sob Guto Ferreira, conseguiu 
maior pontuação do Brasileirão em toda história (52 pontos) 
além de obter melhor colocação, ficou vendo a Libertadores mais 
de perto, mas não chegou lá. Prêmio para Guto? Renovação com 
50% de aumento. E quanto ganhava? Robinson de Castro não 
revela nem diante de um pelotão de fuzilamento.

(19) - SÓ tem uma coisa. Se Marinho, do Santos, não for 
escolhido o craque do Brasileirão, vou deixar de entender de 
futebol. Aliás, uma curiosidade - ele revelou-se no futebol 
cearense quando atuou pelo Ceará anos atrás. Já era bom de bola, 
fazia gol de todo jeito. No Santos, virou todo do time e da bola.

(20) - CEARÁ detonou dois tabus. Venceu Vasco e Coritiba, 
o que antes jamais ocorrera nos confrontos entre eles. Aliás, 
duas ruindades.

(21) - BRASILEIRÃO que se encerrou ontem à noite, porém do ano 
anterior, foi o mais excêntrico de todos até aqui. Aconteceu de tudo 
que se possa imaginar, ou ninguém imaginou. Querem ver? Demorou 
7 meses, o de maior extensão. No somatório foram 195 dias. Invadiu 
sem pedir licença Carnaval, Natal, Ano Novo. Por cima de pau e 
pedra, finalmente acabou. Mas, aqui pra nós — que graça teve? 
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DIA DE SORTE Nº 423

MÊS DA SORTE: NOVEMBRO

QUINA Nº 5500

3 19 34 45 79

26 39 27 58 7634 64 

TIMEMANIA Nº 1605

TIME DO CORAÇÃO: TREZE/PB

DUPLA SENA Nº 2200
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1º SORTEIO

2º SORTEIO

Fluminense
4-3-3: Marcos Felipe, 
Calegari (Igor Julião), 
Matheus Ferraz, Luccas 
Claro, D. Barcelos; Martinelli, 
Yago e Nenê (Michel Araújo); 
Luiz Henrique (Caio Paulista), 
Lucca e Fred (John Kennedy). 
Téc: Marcão

Fortaleza
4-3-3: Felipe Alves, Tinga, 
Wanderson, Paulão, 
Carlinhos; Derley (Pablo), 
Juninho, Ronald (Luiz 
Henrique); David (João Paulo), 
Romarinho (Igor Torres), 
Osvaldo (Wellington Paulista). 
Téc: Enderson Moreira

Local: Maracanã, no Rio de 
Janeiro-RJ
Data: 25/2/2021
Árbitro: Anderson Daronco-
FIFA/RS
Assistentes: Rafael da Silva 
Alves-RS e Michael Stanislau-RS
Gols: 20min/1T - Após cobrança 
de escanteio, Fred cabeceia, 
Felipe Alves espalma e Fred 

chuta de perna esquerda 
no rebote; 15min/2T - Após 
cobrança de escanteio, Matheus 
Ferraz cabeceia na pequena 
área e marca
Cartões amarelos: não foram 
distribuídos
Renda e público: não houve, 
devido a pandemia do 
coronavírus

BRASILEIRO SÉRIE A 
ROTEIRO DO JOGO

2X0

encerrar sem dar acréscimos.
O Fortaleza agora fi ca de olho 

numa investida do Vasco no Su-
premo Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD). O Cruzmaltino 
tentará anular o resultado da 
partida contra o Internacional
-RS, pela 36ª rodada da Série A, 
quando foi derrotado por 2 a 0. O 
time da Colina quer jogar a parti-
da novamente porque o VAR não 
funcionou na validação do pri-
meiro gol do Colorado.
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