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Facilitando acesso a armas de fogo e munições e ampliando 

permissões, Bolsonaro tem, por meio de dispositivos presidenciais, 

concretizado passo a passo seu projeto armamentista no Brasil 
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Aponte a câmera do celular para o 
código, navegue pelo O POVO+ e veja 
esta edição e muitos outros conteúdos

A instabilidade 
imposta pela 
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Varejo busca na 
tecnologia soluções 
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ECONOMIA

Em 1º dia de 
novo decreto, 
movimentação em 
bairros reduz antes do 
toque de recolher PÁGINA 8
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COVID-19 Quando o primeiro caso foi confirmado, no que ago-
ra parece o longínquo 26 de fevereiro de 2020, o País já tinha 
informações da onda do novo coronavírus se alastrando por 
várias nações. Já ali, muito pouco se fez em nível nacional que 
pudesse conter o que viria a seguir. Pelo contrário, a tragédia 
anunciada era tratada como “gripezinha”, coisa de menor mon-
ta, que não cabia plano, antecedência, esforço para reprimir.

Dias depois, os estados, por conta própria, a que se lem-
brar, iniciaram seus lockdowns. Recordo-me de ter a nítida 
ideia de que o isolamento seria de um, talvez dois meses. 
Esperar que a Covid-19 perduraria até o Natal, o Ano Novo, 
cancelaria o Carnaval, era, naquele ponto, impensável. E ain-
da mais sem cabimento era cogitar que chegaríamos nesse 
fatídico aniversário, um ano depois, em situação ainda tão 
alarmante. E aqui estamos.

As mortes, tratadas como certas, já superam a marca de 250 
mil. Vidas perdidas em um número que segue sendo crescente, 
batendo recordes dia após dia - na última quinta-feira, 25, fo-
ram registradas 1.582 mortes pelo vírus, a maior marca desde 
o início da pandemia. Os casos já se aproximam de 11 milhões 
e não há perspectiva remota de parar. A ocupação de leitos de 

UTI, conforme relatório da Fiocruz, nunca esteve em estado 
mais crítico que agora. A segunda onda, do que se alardeava 
pelo Governo Federal como uma “marolinha”, se desenha ainda 
maior que a primeira, com novas variantes mais virulentas. O 
mundo padece da carência de oxigênio medicinal e no Brasil 
abunda desgoverno: faltam cilindros, sobram aplicativos reco-
mendando tratamento inefi caz; falta vacina nos rincões de um 
País continental, sobra aglomerações engendradas por quem 
deveria dar exemplo.

Claro que também avançamos. Em um ano, o que veio de 
progresso só surgiu pela Ciência. Os testes, o isolamento social 
e as máscaras, que se mostraram as únicas armas possíveis 
dessa batalha, no começo; o capacete Elmo; o rechaçamento 
de remédios vendidos como milagre e que se provaram inúteis; 
as vacinas... tudo só foi possível pela Ciência.

Um ano depois, reuno migalhas de esperança no conhecimen-
to, na sensatez de quem, nos comandos estaduais e municipais, 
ainda persiste em buscar saídas, e na fi bra dos profi ssionais de 
saúde. É o que nos resta. Mas, muito diferente de um ano atrás, 
não vejo chegar o 26 de fevereiro de 2022 livre da caótica certeza 
de que ainda estaremos longe de vencer a pandemia.

UM ANO DA TRAGÉDIA SEM PREVISÃO PARA ACABAR

Domitila 
Andrade
JORNALISTA 
DO O POVO

Jair Bolsonaro debocha dos 
mortos e maltrata os vivos

O futebol cearense ganha força 
e fi nca o pé na elite do país

Henrique 
Araújo

Fernando 
Graziani

JORNALISTA 
DO O POVO

JORNALISTA 
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PANDEMIA Jair Bolsonaro é um inconse-
quente em série. O presidente já negou a 
gravidade da pandemia de Covid, estimu-
lou medicamentos sem eficácia, boicotou 
as medidas de proteção sanitária, tentou 
sabotar o auxílio emergencial, atrapalhou 
governadores e prefeitos, se desincum-
biu de suas obrigações, foi negligente na 
compra de vacinas, usou politicamente a 
Anvisa, fez trocas inoportunas no Minis-
tério da Saúde, serviu como contraexem-
plo ao aglomerar e desrespeitar medidas 
profiláticas, minimizou a falta de oxigê-
nio no Acre e, quando nada fazia crer que 
poderia se superar, passou a questionar 
o uso da máscara no dia em que o Brasil 
atingiu o recorde de mortos em 24 horas: 
quase 1,6 mil pessoas. 

A despeito de tudo isso, Bolsonaro não 
foi acionado judicialmente, não deve res-
ponder por sua conduta e, pior, talvez 
acabe sendo premiado por esse compor-
tamento criminoso. Porque a pior parte do 
trabalho, que é adotar ações duras e impo-
pulares contra a doença, vem sendo toca-
da por gestores estaduais e municipais. A 

SUCESSO Pela quarta vez consecutiva 
- 2018, 2019, 2020 e 2021 - o Ceará vai 
disputar a Série A do Campeonato Bra-
sileiro. O Fortaleza, por sua vez, terá a 
terceira oportunidade seguida na prin-
cipal competição disputada no País - 
2019, 2020 e 2021. 

Seguir na elite de forma perene é 
condição fundamental para os rivais 
seguirem investindo em estrutura es-
portiva, fi nanceira e administrativa. 
Foi assim, nos anos recentes, que am-
bos conseguiram vencer barreiras qua-
se seculares de amadorismo, podendo 
agora orgulhar seus torcedores com 
participações marcantes em diversas 
disputas, além de mostrar ao País ca-
pacidade de cuidar do futebol com or-
ganização e métodos de sucessos.

É evidente que nem sempre é fá-
cil. Os orçamentos, apesar de recordes 
quando na comparação de anos ante-
riores, ainda é bem inferior a maioria 
dos clubes brasileiros. Em 2018 e 2019, 
por exemplo, o Ceará sofreu bastante na 
classifi cação, assim como o Fortaleza na 

Bolsonaro cabe até aqui o papel de apro-
veitador. Gigolô dos esforços alheios, des-
fi la Brasil adentro inaugurando viadutos 
e trechos de rodovias, um engenheiro de 
obras prontas. Nessas ocasiões, monta seu 
picadeiro e se apresenta no centro desse 
circo de horrores, contando piadas de bai-
xo calão e exibindo uma macheza démodé. 
Quer-se viril, mas é apenas paspalho. De-
bocha dos mortos e maltrata os vivos. No 
Ceará, onde esteve na última semana, deu 
mais um exemplo dessa pantomima, co-
locando a saúde alheia em risco num mo-
mento de agravamento da doença. Quan-
do precisou falar, não mencionou sequer 
uma vez a palavra mágica pela qual todos 
estamos esperando: vacina.

temporada recém-terminada, mas foi 
justamente a estrutura já montada que 
permitiu permanência a ambos.

Também não há coincidência na su-
bida de patamar conjunta. Alvinegro e 
Tricolor se ajudam mais do que ima-
ginam e seus dirigentes já têm noção 
do quão importante é ter rivalidade 
com profissionalismo, promovendo 
ações benéficas para os dois clubes.

O trabalho ainda é recente e o espaço 
de crescimento deve ser construído com 
atenção e cuidado, mas o pé do futebol 
cearense está fi ncado na Série A e com 
ótimas chances de assim permanecer.

EDIÇÃO: ANA NADDAF  |  ANA.NADDAF@OPOVODIGITAL.COM  |  85 3255 6101

A SEMANA
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PIOTR ILOWIECKI

P
iotr Ilowiecki pas-
sou pouco tempo 
no Brasil. O polo-
nês morou no Rio 
de Janeiro de 1973 a 
1977 com sua famí-

lia e deixou o País com 16 anos 
de idade. Mas, a juventude de 
Piotr não foi barreira para seu 
olhar aguçado para a fotografi a.

As imagens feitas pelo então 
adolescente mostram uma cida-
de que passou por transforma-
ções desde a década de 1970. Além 
da Cidade Maravilhosa, as lentes 
da Zorki 4 - câmera que Piotr 
ganhou de seus pais aos 12 anos, 
após perceberem o interesse do 
garoto pela fotografia - registra-
ram também Salvador (BA), Ouro 
Preto (MG) e Brasília (DF).

Após compartilhar as fotos em 
grupos no Facebook, Piotr resolveu 
fazer do seu perfil pessoal no Insta-
gram (@piotrilowiecki) um docu-
mentário-histórico.

O POVO - Como foi sua 
vinda para o Brasil e você 
conhecia algo sobre o País 
antes da mudança?

Piotr Ilowiecki - Meu pai e minha 
mãe já sabiam muitas coisas sobre o 
Brasil. Ele conheceu o país em 1970, 
quando visitou as cidades do Rio de 
Janeiro, Brasília e São Paulo. Ele ti-
nha costume de viajar, uma vez que 
era membro das delegações oficiais 
da Polônia. Em território brasileiro, 
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OLHAR POLONÊS SOBRE O 
BRASIL DE 50 ANOS ATRÁS

trabalhou no Escritório Comercial 
da Embaixada, localizado num edi-
fício com vista espetacular para a 
Praia de Botafogo. Viemos ao Brasil 
em agosto de 1973 e moramos duas 
ou três semanas na embaixada po-
lonesa. Depois nos mudamos para 
um apartamento modesto em Ipa-
nema, que tinha aproximadamente 
50 m². Lá vivi os 4 anos em que per-
maneci no País. Depois voltamos 
para Varsóvia e não mais retornei.

OP - Não teve interesse em 

voltar desde então?

Ilowiecki - Tive sim, eu havia fei-
to uma programação para retornar 
ao Brasil a fim de encontrar alguns 
colegas de escola, mas por causa da 
pandemia esse sonho teve de ser 
adiado. Pretendo voltar em breve. 

OP - Seus registros mostram 
algumas cidades do Brasil 
como Rio de Janeiro, Salvador 
e Ouro Preto na década de 
1970. Elas foram escolhidas 

propositalmente?

Ilowiecki - Algumas fotografias 
foram tiradas pelo meu pai du-
rante suas viagens de negócios, 
enquanto outras foram por mim 
quando tive oportunidade de lhe 
acompanhar. Eu não conhecia as 
cidades antes das visitas. Pessoas 
da embaixada ou amigos brasilei-
ros recomendavam quais lugares 
valiam a pena visitar. Infelizmen-
te nós não viajamos tanto quanto 
eu gostaria. Salvador visitei uma 

vez, assim como Brasília. Fui a 
São Paulo em duas oportunidades, 
mas não tenho boas fotos. Nós vi-
sitamos várias vezes Petrópolis, 
Teresópolis, Paraty, e fizemos uma 
grande excursão a Foz do Iguaçu.

OP- Quando você decidiu 
compartilhar suas fotografi as 
e experiências conosco? 

Ilowiecki - Por muitos anos as 
fotos ficavam num armário. Há al-
guns anos, decidi digitalizá-las. Em 
2020, após fechar minha empresa 
de projeção e construção de estan-
des de exposição, decidi postar as 
fotos nos dois grupos de Facebook: 
“O Passado do Rio” e “O Passado do 
Brasil”. Graças à rede social tam-
bém renovei o contato com amigos 
da escola que também gostaram 
muito das minhas fotos. Tudo isso 
me incentivou a tentar comparti-
lhar as imagens com o maior nú-
mero de pessoas possível. Graças a 
minha estada no Brasil, e a viagem 
que fiz para Brasília, me tornei um 
arquiteto, mas durante toda a vida 
projetei somente três ou quatro ca-
sas/edifícios e vários milhares de 
estandes de feiras e exposições.
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JULIO CAESAR / O POVO

“O povo não aguenta mais 

fi car dentro de casa”

“Esses que fecham tudo e 
destroem empregos estão 
na contramão daquilo que 

seu povo quer”
JAIR BOLSONARO, presidente da República, durante 
visita, ignorando o grave cenário da pandemia no País, 
com ameaça de colapso no sistema de saúde e recorde 
de mortes, ao criticar as medidas restritivas adotada 

em quase todos os estados

JÚLIO CAESAR

“... NÃO ESTAREI PRESENTE A 
QUALQUER DESSES EVENTOS, 

DIANTE DA POSSIBILIDADE REAL 
DE MUITAS AGLOMERAÇÕES, 

ALGO FRONTALMENTE 
CONTRÁRIO À GRAVÍSSIMA CRISE 
SANITÁRIA QUE VIVEMOS NESTE 

MOMENTO”

CAMILO SANTANA (PT), governador do Ceará, 
pelo Twitter, um dia antes da anunciada visita do 

presidente Jair Bolsonaro ao Ceará

“MEU RECADO É PARA VOCÊ, QUE 
AGLOMERA; QUE FAZ FESTINHA; 

VOCÊ QUE NÃO ESTÁ USANDO 
MÁSCARA: NÓS NÃO TEMOS LEITO 
DE UTI PARA SUA MÃE! NÃO TEM 

LEITO DE UTI PARA O SEU PAI, 
PARA SUA TIA, PARA SEU FILHO, 

PARA SUA NAMORADA! NÃO 
TEMOS LEITO PARA VOCÊ!”

FERNANDO MÁXIMO, secretário da Saúde de Rondônia, 
em desabafo após um plantão, em vídeo que viralizou nas 
redes sociais, apelando ao cumprimento das medidas de 
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“PROVAS REPETIDAS 
DA CONDUTA GENOCIDA 

DESTE IRRESPONSÁVEL E 
INCOMPETENTE! O EXEMPLO, 
PARA O MAL E PARA O BEM, 

VEM DE CIMA. HOJE O BRASIL 
ATINGIU 250 MIL MORTES POR 
CORONAVÍRUS... O SEGUNDO 
PAÍS EM NÚMERO ABSOLUTO 

DE MORTES DO MUNDO”

CIRO GOMES, ex-governador e ex-ministro, que 
concorreu à eleição presidencial e 2018, sobre as 

mortes pela Covid-19 no Brasil

“A população precisa 
acordar para a dimensão 

da nossa tragédia”
MIGUEL NICOLELIS, médico e neurocientista, em 

entrevista ao O Globo, ao defender lockdown nacional 
imediato de 21 dias para enfrentar a ameaça de colapso no 
sistema de saúde por conta do agravamento da pandemia

“ESTAMOS ENFRENTANDO UMA 
NOVA ETAPA DA PANDEMIA. HOJE, 

O VÍRUS MUTADO NOS DÁ TRÊS 
VEZES MAIS A CONTAMINAÇÃO, 
E A VELOCIDADE COM QUE ISSO 
ACONTECE EM PONTOS FOCAIS 

PODE SURPREENDER O GESTOR EM 
TERMOS DE ESTRUTURA DE APOIO”

GENERAL EDUARDO PAZUELLO, ministro da Saúde, um dia 
depois de o Brasil ter ultrapassado a marca de 250 mil mortos, 
alertando para a contaminação que continua em alta no País, 
principalmente por conta das novas variantes, que causam

“É UM DIA MUITO IMPORTANTE. TENHO 
80 ANOS E SÓ POSSO DIZER MUITO 
OBRIGADO AOS QUE COLOCARAM 
ESSA VACINA AQUI. EU ADOREI O 

ATENDIMENTO, FOI MARAVILHOSO!”

MARIA LÚCIA DA PAIXÃO, 80 anos, após ser vacinada 
no Centro de Eventos

“O DIA DE HOJE É UMA CONQUISTA. 
A VACINA É A MAIOR DESCOBERTA 
DA HUMANIDADE. ISSO ABRE UM 

HORIZONTE PRA GENTE”

MARIA ARMINDA MALVEIRA FREITAS, 76 anos, após ser 
vacinada, reconhecendo a importância da ciência



WWW.OPOVO.COM.BR
DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 28 DE FEVEREIRO DE 2021 5

G
LO

B
O

 /
 J

O
Ã

O
 C

O
T

TA

MAIS FRASES

mais.opovo.com.br

“Todo dia é uma fofoca nova sobre minha 

vida. Não consigo nem acompanhar... 

queria dividir com vocês minha 

vulnerabilidade. Cansa. Desgasta. 

Atrapalha. Existem várias coisas que 

abalam o emocional”
MARINA RUY BARBOSA, atriz, pelo Twitter, sobre os boatos de que 

ela estaria namorando o cantor Thiaguinho

“SOU A NOVA CARMINHA, 
NAZARÉ, ALGO DO TIPO. 
ACHEI BEM INTERESSANTE 
COMO ABSORVI, PORQUE 
REALMENTE PRETENDO 
MELHORAR... ESSA VILÃ 
NÃO É REAL AQUI DO 
LADO DE FORA, 
PORQUE SE 
FOSSE REAL, 
EU NÃO TERIA 
CONQUISTADO 
TANTAS COISAS 
NA VIDA SENDO UMA 
PESSOA MÁ E INJUSTA”

KAROL CONKÁ, cantora, que deixou o 
BBB21 com 99,17% de rejeição
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“Não desejo a 

ninguém o ódio 

e a violência. 

Quem repudia o 

que eu vivi, deve 

agir diferente. 

Desejo a Karol 

acolhimento, 

da família e de 

quem a ama, e 

desejo ainda mais 

aprendizado e 

recomeço! Todo 

mundo merece 

recomeçar”
LUCAS PENTEADO, cantor, 
ator, rapper, que abandonou 

a casa do BBB21, sobre a 
rejeição à Karol Conká

“PELA PRIMEIRA VEZ 
VAMOS OUVIR OS SONS 

DO PLANETA MARTE: DOS 
VENTOS, DO VEÍCULO SE 
MOVENDO. E, QUANDO 
DISPARARMOS NOSSO 

LASER CONTRA AS 
ROCHAS MARCIANAS, 

VAMOS OUVIR A ONDA DE 
CHOQUE CRIADA”

IVAIR GONTIJO, engenheiro brasileiro 
integrante da equipe da missão que levou a 
Marte o rover Perseverance, na quinta-feira, 
18, sendo o quinto robô-jipinho a explorar o 

planeta vermelho

“ATÉ QUANDO A GENTE 
PERDE, A GENTE É 

CAMPEÃO”

GERSON, jogador do Flamengo, campeão 
do Brasileirão 2020, que teve um fi nal 

dramático, decidido nos últimos momentos, 
inclusive com derrota do rubtonegro para 

o São Paulo
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“Bom, o que vai 
levar a pessoa 

ao ponto de ver 
o tamanho é 

um bom papo. 
E um bom papo 
antes e depois, 

pode tornar 
o tamanho 

irrelevante”
MAITÊ PROENÇA, atriz, em resposta 

a um internauta que perguntou pela 
caixa de mensagem do Instagram se 

“tamanho é documento”

“VOCÊ PODE VER, O QUE 
QUE EU INTERFERI NA 
PETROBRAS? ALGUÉM 
RESPONDE AÍ? O QUE 
QUE EU FALEI PARA 

BAIXAR O PREÇO? NADA, 
ZERO... VOCÊS VÃO VER 

A PETROBRAS COMO VAI 
MELHORAR”

JAIR BOLSONARO, presidente da 
República, sobre sua decisão de mudar o 

comando da Petrobras

“BOLSONARO NÃO 
COMETEU ESTELIONATO, 

SEMPRE FOI O QUE É, 
SÓ NÃO VIA QUEM NÃO 

QUERIA. QUEM NOS TRAIU 
FOI PAULO GUEDES”

TRECHO de comentário de um empresário 
paulistano sobre a intervenção do 

presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, 
publicado pelo UOL

“QUEREMOS, SIM, 
ENXUGAR O ESTADO PARA 
QUE A NOSSA ECONOMIA 
POSSA DAR A RESPOSTA 

QUE A SOCIEDADE 
NECESSITA”

JAIR BOLSONARO, presidente da 
República, sobre a medida provisória, 

enviada ao Congresso, que trata da 
privatização da Eletrobras

“A MP DA ELETROBRAS É 
UMA ENCENAÇÃO PARA 

INGLÊS VER”

MÍRIAM LEITÃO, colunista do O Globo, 
sobre a proposta de privatização da 

Eletrobras do governo Bolsonaro, explicando 
que o presidente do Congresso, Rodrigo 
Pacheco, é contra a medida e integrou 

uma frente parlamentar contra a venda da 
empresa e Bolsonaro apoiou a eleição do 

parlamentar à presidência do Senado
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O GIGANTESCO ESPÓLIO HERDADO    

CAMPO MINADO

. NÃO foi apenas a quasímoda reforma 
previdenciária que RC deixou para Sarto 
descascar, em plena pandemia, em sua 
gestão ainda engatinhante. O espólio 
das obras inacabadas não é grande, é 
gigantesco. Sarto, coitado, está a ver 
navios, sem poder dar um pio porque 
correligionário que se preza não entrega o 
outro. Nem a caminho do cadafalso.

. PRINCIPAL delas: a inconclusa 
Beira Mar, já invadida pelos barraqueiros 
e suas geringonças. Afi nal, com tanto 
dinheiro investido, a barulheira infernal 
feita, a previsão seria para novembro. 
Quem acreditou caiu no conto do vigário. 
Não sobrou lorota e bafo de boca, então, 
com fartura e para todos os gostos. Ainda 
teve quem embarcasse nessa barca furada.

. FILA de obras inacabadas não anda. 
O que a memória alcançou: conclusão da 
Desembargador Moreira; Parque Rachel 
de Queiroz; 20 escolas em tempo integral; 
Polo de Lazer da Parangaba, inaugurado, 
mas não terminado. Outra perguntinha: 
tem  dinheiro no cofre por acaso? Se há é 
arregaçar as mangas e começar a governar. 
Acorda, Sarto!

SURGIU a primeira grande 
revelação da Câmara 
Municipal: a enfermeira 
Ana Paula. Conseguiu 
fazer aquilo que nenhum 
vereador teve coragem 
sequer de ousar. Ela, 
sozinha, detonou a 
reforma da Previdência 
de Sarto. Mesmo sendo do 
mesmo partido (PDT) nem 
aí para o que prefeito iria 
pensar. Os Ferreira Gomes 
que se lixem. Não se 
elegeu a custa deles, logo 
não lhes deve nada. 
Viva as mulheres! 

SEM PERDA DE TEMPO 

MIOLO DE POTE

 
NA  falta  do que fazer, conhecido deputado federal resolveu propor ao 

Congresso o Dia Nacional do Jumento. Que ideia maravilhosa, santo Deus! 

Precedente escancarado. Depois daí virá o dia do boi, da cobra, do macaco, 

do bode, da onça, do elefante...

 
DUELO à parte. Nos dois parlamentos, nesse início de trabalhos, quem proporá 

mais títulos de cidadania? Por enquanto, pau a pau. Três na AL, três na CMF.

 
IDEIA germinada da privilegiada cuca de Darival Bringel, o rei dos 

hospitais. Resolveu implantar o serviço de telessaúde atendendo a 

imensa clientela da Unimed Ceará. Bingo!

 
E O Comitê Nordeste de Governadores, hein? Quem, por acaso, souber o 

paradeiro dele ligar urgentemente para o Abolição.

 
COMANDO da Comissão de Direitos Humanos da CMF virou queda de braço 

entre duas lindas mulheres: Priscila Costa e Larissa Gaspar.

 
FUNCEME virou correio da má noticia. Pelos pingos d’água deste ano, inverno 

nem pensar. Janeiro e fevereiro já se foram, março batendo na porta, comecem 

a tirar terço para São José.

 
POR onde anda o Tarzan das Penitenciárias? Sumiu do mapa, de circulação, 

enquanto as gangues deitam e rolam. Queria ver o Tarzan na Segurança!

 
AGORA, a moda é trancar ruas. Não demora e, depois do almoço, ninguém 

sairá mais de casa. Quem sofrer de insônia está frito... e mal pago. 

.RECADO mala direta. Político que não gosta de jornalista e odeia a imprensa, 
bom sujeito não é. Para completar exala antipatia por todos os poros.

.A SER verdade que o Ano Novo só começa depois do Carnaval, o deste ano 
muda-se de armas e bagagens para 2022.

.PROCURA-SE, preferivelmente vivo, claro, o secretário da Infraestrutura da 
PMF, Samuel Dias. Como a gestão atual ainda não encontrou seu rumo, ele vive 
a jogar dominó com a Manuela Nogueira durante o dia.

.QUER dizer então que academia dos marombeiros virou serviço 
essencial? Por lá a Covid está terminantemente proibida de entrar. 
De qual cabeça oca surgiu ideia tão luminosa?

 EXCLUSIVA. Comitiva de Bolsonaro reservou 27 apartamentos no 
Luzeiros, da Beira Mar. Durante a semana tiveram o cuidado de vasculhar 

tudo. Um dia antes veio a ordem do Planalto. Bolsonaro não queria 
perder tempo. Avião desembarcaria na Base Aérea, de lá seguiria seu 

périplo em demanda do Interior. Descanso, mesmo, só dentro do avião.

LINHA  DE  FRENTE
 VERDADE seja dita. Hoje é o Psol quem comanda a oposição de forma 
aguerrida e competente na CMF. Engoliu os demais. Anotem este nome: 

Gabriel Aguiar. Eleito com 9.888 votos com a força da gloriosa classe 
média, antes ligada ao PT. A fi la anda.

DATA   QUEBRADA
 ONDE já se viu festejar, em sessão solene, os 78 anos da AL? Data 

quebrada não se comemora, as redondas, sim, e olhe lá. Alguém precisa 
informar isso ao novo presidente Evandro Leitão.

ERA  ELE
 ENQUANTO Bolsonaro cuidava, no Interior, de anunciar o andamento 

de obras inacabadas, o deputado Domingos Neto, para cima e para baixo, 
com a manta de carneiro pra presentear ao fi el escudeiro e tocador de 

obras do presidente, ministro Tarcísio Vieira.

FORA  DE  MODA
 ENQUANTO a liseira corrói o bolso do consumidor, as lojas estendem 

enormes fi las de ovos de Páscoa. Quem vai pensar em comer aquela 
gororoba indigesta se poucos ainda lembram que a Páscoa existe?

EM  SILÊNCIO
 SEM alarde, nem oba-oba, Camilo Santana começou a reforma em sua 

equipe, no primeiro e segundo escalões. Por etapas. Primeiro, a raia miúda. 
Até chegar ao secretariado é apenas questão de dias.
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O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) cobra a “imediata 
instalação” da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid-19, no Senado, após 
as cenas de aglomeração e 
desrespeito às medidas sa-
nitárias vistas na passagem 
do presidente Jair Bolsonaro 
pelo Ceará, na última sexta-
feira, 26; um dia após o Bra-
sil bater recorde diário de 
mortes por coronavírus (1.582 
óbitos em 24 horas).

O parlamentar ressalta que 
a postura de Bolsonaro foi 
uma tentativa de “desmorali-
zar” medidas mais rígidas de 

Senador cearense é um dos 

subscritores da CPI da Covid que já conta com a assinatura de pelo menos 30 

senadores. Tasso entrará com “pedido de urgência” para o início da CPI  

| VISITA |

Tasso quer urgência para CPI 

aglomeração 
da Covid após Bolsonaro causar 

vítor magalhães

vitor@opovo.com.br

combate à pandemia que aca-
baram de começar no Estado.

“Ao conclamar a popula-
ção para ir à rua, o presiden-
te está mandando as pessoas 
à morte. Bolsonaro veio ao 
Ceará para tentar desmorali-
zar as medidas de restrição. 
Isso é criminoso”, afirmou o 
cearense ao blog do jornalista 
Gerson Camarotti.

O requerimento para a CPI 
da Covid-19 foi assinado por 
pelo menos 30 senadores an-
tes do Carnaval deste ano.

A assessoria de Tasso infor-
mou que ele é um dos subscri-
tores da CPI e que agora “entra 
com pedido de urgência” para 
que o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
inicie os trabalhos.

Na passagem pelo Ceará, 
Bolsonaro desfilou em car-
ro lotado, discursou para 

apoiadores e ainda criticou 
indiretamente o governador 
Camilo Santana (PT) que não 
compareceu aos eventos nos 
quais o presidente esteve pre-
sente, alegando que causa-
riam aglomeração.

Após a visita presidencial, 
o Ministério Público Federal 
(MPF) informou que acompa-
nha de perto os desdobramen-
tos e que poderia instaurar 
procedimentos para apurar 
possíveis irregularidades co-
metidas durante os eventos.

O órgão já havia encaminha-
do recomendações ao Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) 
e às prefeituras de Fortaleza, 
Horizonte e Tianguá para ins-
tauração de procedimentos 
para evitar aglomerações, que 
acabaram acontecendo em 
Tianguá e em Caucaia.

divUlGaÇÃo

Senador tasso Jereissati critica postura de 
Bolsonaro em visita ao Ceará

NOTÍCIAS
ediÇÃo: regINa rIbeIro  |  reGinariBeiro@oPovo.CoM.Br  |  85 3255 6101
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O recolhimento da popu-
lação em Fortaleza ocorreu 
gradativamente antes mes-
mo do horário estipulado pelo 
Estado, às 19 horas. Ainda 
com movimentação nas ruas 
e avenidas centrais da capi-
tal alencarina, poucos pontos 
apresentaram aglomeração. A 
estratégia imposta em todo o 
estado tenta conter o avanço 
da pandemia da Covid-19. 

Às 20h, um pequeno número 
de pessoas aguardava ônibus 
nas estações do BRT na avenida 
Aguanambi. O fluxo nas Farmá-
cias e supermercados, como nas 
avenidas Washington Soares e 
Oliveira Paiva, era baixo. Os es-
tabelecimentos são considera-
dos serviços essenciais e podem 
funcionar após 19h. 

Por volta das 18h30min, en-
quanto despachava pedidos fei-
tos por delivery na hamburgue-
ria onde trabalha, Antônio Filho 
ainda não acreditava no cenário 
da Praça do bairro Cidade 2000. 
Num sábado comum, lembra o 
funcionário, a movimentação 
era intensa, os bares e os res-
taurantes lotados. “Hoje está 
uma calamidade, né? Se tor-
nou um deserto que a gente não 
pode nem sair na rua. Mudou 
muito tanto no horário de fun-
cionamento, como no de fechar.”

Por lá, os moradores, alguns 
com máscara no queixo e outros 
poucos sem o utensílio, apro-
veitavam sentados no banco da 
praça. Uns para flanar, outros 
para desfrutar os últimos mi-
nutos com os amigos. No local, 
há uma base da Polícia Militar. 
Os estabelecimentos funciona-
vam apenas por delivery, o fluxo 
maior era dos entregadores. 

No bairro Edson Queiroz, as 
vias não apresentavam intenso 
trânsito. O mesmo pode ser per-
cebido na Aldeota e no Papicu. 
Em vigor desde ontem e válido 
até 7 de março, o decreto esta-
dual 33.955 proíbe circulação na 
capital  entre 20h e 5h de segun-
da a sexta, e de 19h e 5h durante 
os finais de semana. 

Helena Mendes, proprie-
tária de uma loja na Av. Dom 
Luís, lamentou o prejuízo en-
quanto realizava o fechamen-
to das vendas do dia. “Hoje, 
normalmente, iria até as 20h. 
As vendas vão cair pelo menos 
em 50%. Agora estamos fo-
cando nas vendas online, pois 

aurélio alves

restaurantes e bares estão com horários 
ainda mais reduzidos até dia 7 de março

Movimentação em Fortaleza 

|RESTRIÇÕES| Lojas do Centro de Fortaleza obedecem a decreto e fecham 

antes das 17 horas. Quantidade de moradores de rua sem máscara chama atenção

reduz antes do toque de recolher

B
Á

r
B

a
r

a
 M

o
ir

a

 avenidas em Fortaleza ficaram quase vazias antes 
mesmo do toque de recolher, às 19h de ontem 

Ítalo cosme
italocosme@opovo.com.br

é nossa última ferramenta no 
momento”, relatou. 

Por volta das 17h, no Cen-
tro de Fortaleza, as lojas já 
haviam encerrado os traba-
lhos. O fluxo de veículos pra-
ticamente não existia. Ainda 
na avenida Duque de Caxias, 
a movimentação dos automó-
veis também era tranquila. 

Para incentivar o cumpri-
mento do toque de recolher,  
a Prefeitura de Fortaleza fez 
campanha nas redes sociais. 
Imagens de um bode corren-
do atrás de alguém  em bairros 
da cidade. A campanha “passe 
padentu, menino (a)!”, alertou 
a população sobre o horário da 
medida, que tenta minimizar a 
circulação do novo coronavírus.

Ontem à noite, o  governador 
Camilo Santana (PT) anunciou 
em suas redes sociais que irá 
até o laboratório que represen-
ta a vacina russa Sputinik V, em 
Brasília, para tratar de “possível 
aquisição direta do produto”. 

“Irei na terça-feira até o 
laboratório que representa a 
vacina russa Sputinik V, em 
Brasília, tratar da possível 
aquisição direta do produto, 
em complemento ao Plano Na-
cional de Imunização. Irei bus-
car a vacina para os cearenses 
aonde tiver que ir. Só descan-
sarei com todos vacinados”, 
afirma a publicação.

após o governador do Ceará 
Camilo santana (Pt) ter dito 
que anunciaria medidas de 
apoio ao setor de alimentação 
fora do lar, o presidente 
da associação Brasileira 
de Bares e restaurantes 
(abrasel) no Ceará, taiene 
Righetto, confirmou que 
entidade se reunirá neste fim 
de semana com o governo do 
estado para debater propostas 
de socorro ao segmento. 

Conforme righetto, foram 
registradas 2 mil demissões 
em Fortaleza, apenas nos 

últimos 20 dias. segundo ele, 
o temor de novas demissões 
e falências se acentuou por 
conta das novas restrições 
divulgadas pelo governo do 
estado na sexta-feira, 26, 
e que devem vigorar até 
o dia 7 de março. No caso 
específico do setor, o horário 
de funcionamento foi reduzido 
durante os dias de semana 
e tais estabelecimentos 
precisarão encerrar as 
atividades, a partir das 19h. 
aos sábados e domingos,  
funcionam até às 15h.

Bares e restaurantes 
demitem 2 mil em 20 dias

EFEITO COVID-19

vacINa

o governador 
Camilo 
santana (Pt) 
anunciou na 
noite deste 
sábado que 
irá a Brasília 
em busca de 
negociar a 
aquisição da 
vacina russa 
sputinik v. a 
visita deverá 
acontecer na 
próxima terça-
feira, 2
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VACINA RUSSA

O governador Camilo Santana 
(PT) anunciou em suas redes so-
ciais, neste sábado, 27, que irá até 
o laboratório que representa a va-
cina russa Sputinik V, em Brasília, 
para tratar de “possível aquisição 
direta do produto”. A tentativa deve 
acontecer na próxima terça-feira, 
2, e funciona como complemento 
ao Plano Nacional de Imunização. 
“Irei buscar a vacina para os cea-
renses aonde tiver que ir. Só des-
cansarei com todos vacinados”, 
afirma a publicação.

Conforma a última atualiza-
ção do vacinômetro mantido pela 
Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa), até a última sexta-feira, 26, 
366.896 doses de vacinas foram 
aplicadas no Ceará, sendo 281.041 a 
primeira dose, e 85.855, a segunda.

Camilo busca 
adquirir Sputnik V

FaBio liMa

Messejana, Aldeota e Meireles 

|BAIrrOS de FOrTAlezA| O maior número de mortes é na Barra do Ceará 

têm mais casos de Covid-19

mESSEJANA tem 4.335 
casos de Covid-19

O cenário de pandemia da 
Covid-19 tem se agravado em 
todo o Brasil nas últimas se-
manas e em Fortaleza os casos 
também seguem aumentando. 
No último boletim epidemioló-
gico, divulgado pela Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), é 
possível identificar os bairros 
com maior incidência da doen-
ça que já ceifou a vida de mais 
de 11 mil pessoas no Estado.

Há quase um ano desde o pri-
meiro caso registrado no territó-
rio cearense, o vírus já fez 4.735 
vítimas só em Fortaleza, conforme 
dados da plataforma Integrasus – 
atualizada na manhã de ontem, 27.

wANdErSoN TriNdAdE
wandersontrindade@opovo.com.br

Atualmente, na Cidade se 
destacam negativamente três 
bairros com mais casos de 
pessoas contaminadas pelo 
novo coronavírus. São eles: 
Messejana, com 4.335 casos; 
Meireles, com 3.979; e Aldeo-
ta, com 3.822.

Epidemiologista da Prefeitu-
ra de Fortaleza e integrante da 
SMS, Antônio Lima explica que 
a Capital está em meio à uma 
“transmissão comunitária” que, 
de acordo com ele, está “mui-
to focada na cidade como um 
todo”. “Temos transmissão em 
todos os bairros”, comenta.

Durante toda a série histó-
rica da doença, sete bairros 
apresentaram mais de cem 
óbitos confirmados. A Bar-
ra do Ceará é a que lidera a 
lista, com 134 mortes até o 
momento. Na sequência vêm 

O POVO MAIS
Mais.opovo.CoM.Br

veja como está a situação da 
pandemia no seu bairro

Vila Velha (121), Granja Lisboa 
(114), Conjunto Prefeito José 
Walter (110), Mondubim (109), 
Vicente Pinzon (105) e Meire-
les (101). Já a taxa de morta-
lidade aparece em maior evi-
dência em Pedras (816,3). 
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ediÇÃo: AdAilmA mendes | adailma.mendes@oPovodigital.Com

nas trilhas 

do mercado 

digital

| tRansfoRmação |  Em um 

cenário com condições de mercado 

tão adversas, como a de uma 

pandemia, varejistas têm buscado na 

tecnologia soluções para sobreviver 

e se mostrarem cada vez mais 

relevantes ao consumidor

 

A 
revolução 
do 
vArejo
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O impacto de um ano de 
pandemia está nos indicado-
res econômicos, na ocupação 
dos hospitais, no dia a dia das 
famílias que perderam ren-
da e emprego, na dor de quem 
perdeu um ente querido para 
Covid-19. Mas, apesar de todo 
cenário adverso, a pandemia 
também demarcou de maneira 
muito forte uma transição do 
varejo no Brasil que estava pre-
vista para acontecer de forma 
mais forte apenas alguns anos 
adiante: o da digitalização am-
pla dos negócios.

Em meio às restrições de 
funcionamento das cidades, 
o comércio vem encontrando 
caminhos de sobreviver e se 
reinventar. Aplicativos de en-
trega, delivery, meios de pa-
gamento digitais, o processo 
de compra feito todo pelas re-
des sociais ou pelo WhatsApp 
se popularizaram de tal modo 
que hoje é até difícil lembrar 
que há dois anos esta não era a 

Irna cavalcante
irnacavalcante@opovo.com.br

Alta de 47% em relação ao mes-
mo período do ano anterior e o 
maior crescimento em 20 anos.

E mais do que simplesmen-
te passar a anunciar ou vender 
online, varejistas e consumi-
dores estão aprendendo nesta 
crise o quão frágil era aquela 
dicotomia entre lojas físicas 
versus lojas digitais, explica o 
consultor empresarial e pro-
fessor da Faculdade CDL, Ch-
ristian Avesque.

“Aquilo que o digital ia acabar 
com a loja física, já era. O gran-
de aprendizado desta pandemia 
foi a consolidação da multica-
nalidade. O consumidor apren-
deu a fazer uma jornada híbrida 
para as compras.”

Ele explica que é cada vez 
mais comum, por exemplo, o 
consumidor pesquisar, escolher 
e comprar no ambiente digi-
tal para retirar o produto em 
loja. Ou ir até uma loja física e 
comprar um produto que não 
está disponível ali, mas no site. 
“Pode parecer clichê, mas toda 
essa conveniência e facilidade é 
um caminho sem volta.”

A multicanalidade cresceu 
300% em janeiro, em relação 
ao mesmo mês do ano passado, 
aponta Christian Avesque. Ele 
ressalta que este não é um com-
portamento só das classes A e B. 

“Pesquisas já mostram que 
o WhatsApp é a principal fer-
ramenta de venda das classes 
C e D. São empreendedores que 
não têm muitos recursos para 

montar uma loja vir-
tual ou um site, mas 

conseguem usar o 

“Aquilo que o digital ia 
acabar com a loja física, 
já era. O grande 
aprendizado desta 
pandemia foi a 
consolidação da 
multicanalidade”

ChRistian avesque,
consultor empresarial e professor 

da Faculdade CDL

WhatsApp business para ofer-
tar, lançar produtos, estabele-
cer como canal de atendimen-
to ao cliente (SAC) ou fazer um 
catálogo de panfletos digitais a 
custo zero. Ou se associar a uma 
empresa maior para anunciar 
no marketplace dela.”

O presidente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Fortaleza 
(CDL Fortaleza), Assis Cavalcan-
te, explica que apesar de todas 
as facilidades tecnológicas, o 
momento ainda é de muita in-
certeza. As vendas, em feverei-
ro, mesmo abrindo nos dias que 
deveriam ser de Carnaval, ainda 
estão, em média, entre 25% e 
30% abaixo do que era no mes-
mo mês do ano passado.

“As pessoas ainda têm medo 
de ficar inadimplentes e a va-
cina continua sendo a grande 
determinante para uma recupe-
ração mais forte. Por isso, não 
dá para perder o olho do caixa, 
controlar estoque, usar tecno-
logia para melhorar os sistemas 
de gestão e segurar a emprega-
bilidade o quanto puder”.

E se o caminho que se dese-
nha para o varejo é tecnológico, 
é esperado também um acirra-
mento da concorrência. Inclu-
sive, em níveis globais, explica a 
economista Luciana Duarte, da 
LD Consultoria.

Gigantes varejistas estão re-
forçando sua infraestrutura de 
logística, automação e inteli-
gência de dados para dar supor-
te às suas estratégias de marke-
tplace, plataforma mediada por 
uma empresa, na qual vários 
lojistas se inscrevem e vendem 
seus produtos.

No ano passado, por exem-
plo, grandes varejistas, como 
Amazon, Magazine Luiza e B2W 
(que gerencia marcas como 
Americanas.com, Submarino e 
Shoptime), anunciaram a cons-
trução ou inauguraram centros 
de distribuição (CDs) no Ceará. 
O objetivo é a partir do Estado 
pulverizar melhor a distribui-
ção de produtos no Nordeste, 
reduzindo tempo de entrega e 
ampliando presença nos mer-
cados locais.

Não é à toa. O comércio ele-
trônico no Nordeste, em 2020, 
cresceu em faturamento 107% 
no comparativo com 2019 e pas-
sou a representar 18% de im-
portância nos números totais do 
País, conforme a 42ª edição do 
Webshoppers.

Este movimento, na avalia-
ção de Luciana, exigirá cada 
vez mais das empresas, não 
importa o porte, um maior co-
nhecimento de mercado. “Se um 
comércio local não tem como 
brigar em escala e preço com 
os grandes varejistas, ele pode 
focar a estratégia dele em re-
lacionamento, em escolher um 
mix de produtos adequados, 
em agregar conteúdo, que pos-
sa fazer dele relevante para o 
mercado que ele atua e conhece 
como ninguém.”

e-commerce

em 2020, 
somente no 
primeiro 
semestre, o 
faturamento 
do mercado 
digital chegou 
a r$ 38,8 
bilhões, 
segundo 
dados da 42ª 
edição do 
Webshoppers, 
o mais amplo 
relatório sobre 
e-commerce 
do País 
elaborado pela 
ebit|Nielsen

W

regra. Era diferencial de quem 
queria se destacar no seu ramo 
de negócio.

Em 2020, somente no pri-
meiro semestre, o faturamen-
to do mercado digital chegou a 
R$ 38,8 bilhões, segundo dados 
da 42ª edição do Webshoppers, 
o mais amplo relatório sobre 
e-commerce do País elabora-
do semestralmente pela Ebit|-
Nielsen, em parceria com a Elo. 



www.opovo.com.br

Domingo
Fortaleza - CearÁ - 28 de Fevereiro de 202112 RepoRtagem

Quando se pensa em digitalização 
no Varejo, a primeira coisa que vem à 
mente das pessoas é o e-commerce. 
Mas não é só isso. Há no Brasil um for-
te movimento em curso, sobretudo, no 
segmento supermercadista, do uso da 
tecnologia em processos com o objetivo 
de aprimorar a gestão, reduzir custos, 
diminuir perdas e avarias. No Ceará, os 
Mercadinhos São Luiz é uma das redes 

que estão investindo em automação e 
inteligência de dados.

O serviço de self-checkout - aquele 
guichê, sem atendente, no qual o pró-
prio cliente passa as compras e faz o 
pagamento - que antes da pandemia 
estava disponível em apenas três lojas, 
hoje é opção em 19 das 22 lojas da rede, 
explica o diretor de tecnologia do Mer-
cadinhos São Luiz, Márcio Falcão.

“Na pandemia, por uma questão de 
reduzir o contato físico e o tempo da 
compra muitas, pessoas passaram a fa-
zer uso do self checkout. O público está 
aprovando e se familiarizando com es-
sas tecnologias. Em algumas lojas, che-
gamos a ter mais registros de compra 
do que em um checkout comum.”

O pagamento por aproximação que no 
início do ano passado estava disponível em 
duas lojas, agora, está em todas as uni-
dades. A rede está também finalizando os 
preparativos para, em breve, poder acei-
tar o Pix como modalidade de pagamento. 

Menos visível ao público, mas essen-
cial para garantir maior eficiência para 
a operação, está também a moderniza-
ção dos sistemas de gestão. Foi o que 
possibilitou que, na pandemia, todos os 
setores, mesmo os que estavam funcio-
nando de forma remota, trabalhassem 
de forma mais assertiva, explica Falcão.

Também foi acelerado o processo de 
robotização do estoque, por exemplo, 
para o setor de hortifruti, para evitar 
rupturas na cadeia de compra. Hoje a 
variedade e quantidade do que é ofere-
cido em cada loja leva em conta os há-
bitos de compra naquele local. “Antes, 
ainda era um trabalho mais manual.”

Mercadinhos São Luiz: 
inteligência de dados

| estRatégia |

Na Ibyte, rede cearense de produtos 
eletrônicos, a digitalização de processos e 
serviços não é exatamente uma novidade. 
Já estava previsto para ser implementado 
ao longo do ano passado a nova platafor-
ma de e-commerce. A empresa também 
oferecia o serviço de assistência técnica e 
fazia venda ativa por WhatsApp e por chat. 
Mas com a pandemia e as medidas de iso-
lamento, que reduziram o fluxo dentro das 
lojas físicas, essas estratégias ganharam 
nova dimensão.

“Não podíamos deixar a peteca cair, en-
tão passamos a focar muito nisso. A gente 
já via como forte tendência, mas acredi-
távamos que isso só ia acontecer mais na 
frente. Por conta da pandemia, muita coisa 
foi acelerada. Uma estratégia que estava 
prevista para dois anos, fizemos no período 
de março a dezembro”, explica o diretor de 
marketing, Nelson Gurgel.

A modalidade de comprar online e reti-
rar na loja, por exemplo, saiu de uma mo-
desta participação de 4% para 25% dos pe-
didos de e-commerce em 2020. O aluguel 

de equipamentos cresceu 75% em um ano.
A quantidade de downloads para o apli-

cativo do Ibyte Service, que oferece o servi-
ço de assistência técnica delivery todos os 
dias da semana, aumentou 120% somente 
no período de março a dezembro.

“A pandemia ainda não acabou, não 
estamos em lockdown, mas o horário 
de funcionamento ainda não está como 
antes. Mesmo assim, um dos grandes 
aprendizados que podemos tirar deste 
período, foi a mudança de mentalidade, 
tanto do consumidor, como do colabora-
dor em relação ao digital.”

E isso deve se refletir no papel que as 
novas lojas devem assumir dentro da ope-
ração: espaços físicos mais compactos, 
mas que possibilitem ao consumidor uma 
experiência diferenciada de compra; tirar 
dúvidas com consultores; fazer pedidos no 
e-commerce ou contratar serviços. Den-
tro deste conceito de lojas figitais (físicos + 
digitais), os vendedores, quando não estão 
em atendimento presencial, estão voltados 
para o atendimento nos canais digitais.

Ibyte: planejamento 
implementado em 9 meses

| aceleRação |

BarBara Moira

aluguel de equipamentos cresceu 75% na empresa

FaBio liMa

o serviço de self-checkout hoje é 
opção em 19 das 22 lojas
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Para o empresário Wesley Benevides, 
dono da UVMais, marca especializada 
em roupas e acessórios com proteção 
solar, investir nos canais digitais não 
era apenas uma opção. Foi uma questão 
de sobrevivência.

“Logo quando começou a pandemia 
tivemos que parar completamente por 
15 dias, de nem atender telefone. Foi um 
susto porque não somos uma empresa 
grande, mas que tem um monte de gente 
que dependia da gente: família, costurei-
ras, cortador. Então precisávamos en-
contrar outros meios de continuar ven-
dendo”, explica.

Foi então que ele decidiu melhorar a 
forma como a marca se posicionava nos 
canais digitais. Se antes, postava fotos no 
Instagram de forma esporádica, hoje, o 
uso da ferramenta é diário, seja para lan-
çar coleções, fechar vendas ou para aten-
dimento ao cliente. Passou também a inte-
grar a vitrine da Feira Digital, plataforma 
criada pelo Centro Fashion na pandemia.

Também deixou de fabricar algumas 
peças, cuja matéria-prima estava em fal-
ta ou com preços muito elevados.

Também passou a investir na parceria 
com entregadores para viabilizar o deli-
very. “A questão dos meios de pagamen-
to também facilitou muito. Hoje a maior 
parte das minhas vendas é paga por meio 
do Pix”, afirmou o empresário.

Histórias como a de Wesley que tive-
ram de passar por um forte processo de 
digitalização em pouco tempo são mui-
to comuns entre os feirantes do Centro 
Fashion, explica o superintendente do 
empreendimento, Ivan Lucca.

Tanto é assim que o site da Feira Digi-
tal, implementada em abril do ano pas-
sado, já conta com mais de mil marcas 
anunciando, gratuitamente. Também 
contabilizou mais de 600 mil acessos no 
último trimestre. Hoje, mesmo com a 
abertura física das lojas, 60% das vendas 
se dão no ambiente digital.

“Tivemos um crescimento expressivo 
nas vendas online, principalmente, quan-
do a gente fala na venda do atacado. Mui-
tas cidades, e não só Fortaleza, estão com 
uma série de restrições de mobilidade, 
fora o medo que algumas pessoas têm de 
viajar neste período.” 

UVMais: canais digitais como 
guinada para negócios

| posicionamento |

thais Mesquita

investir nos canais digitais 
foi uma questão de 

sobrevivência
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O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) usou o último dia 
13 de fevereiro para dar mais 
um passo na concretização da 
pauta armamentista, uma pla-
taforma política e de segurança 
defendida por ele para o País.

Nesse dia, quatro decre-
tos de 2019 foram alterados, 
conferindo mais permissões 
a quem deseja possuir e por-
tar armas, além de ampliar o 
acesso a munições e registrar 
armamentos. O teor belicis-
ta desses instrumentos, que 
evitam o crivo do Congresso 
Nacional, se soma a outros 
movimentos do militar, desde 
que chegou à Presidência.

No entendimento governis-
ta, o avanço dessa agenda con-
fere à sociedade mais condi-
ções de se defender. Bolsonaro 
e os seguidores se ancoram na 
máxima de que “o vagabun-
do já está armado”, faltando 
que o “cidadão de bem” esteja 
em igualdade de condições. A 
retórica mais recentemen-
te foi incrementada com novo 

| PLANALTO | Bolsonaro acelera projeto de armar o Brasil. Via decreto, 

série de permissões e facilitações de acesso foi concedida por ele 

CARLOS HOLANDA
carlosholanda@opovo.com.br

argumento, este de dimensão 
marcadamente política. 

É o de que, armada, uma pes-
soa terá condições de se insurgir 
contra suposto tiranismo de go-
vernadores ou prefeitos. O pano 
de fundo da nova vertente de 
defesa é a pandemia de Covid-19 
e as medidas de contenção do 
vírus impostas pelos Executivos 
municipais e estaduais.

Existem dois sistemas por 
meio dos quais é possível regis-
trar dados sobre armamento no 
Brasil. Um deles é o Sistema de 
Gerenciamento Militar de Ar-
mas de Fogo (Sigma), controlado 
pelo Exército Brasileiro. O outro 
se chama Sistema Nacional de 
Armas (Sinarm), e é gerido pela 
Polícia Federal (PF). Em ambos 
houve aumento do número de 
armas registradas.

Em 2019, o monitoramen-
to da PF registrou crescimento 
de 65,63% em relação a dois an-
tes. Um salto de 637,9 mil para 
1,05 milhão. Na listagem do 
Exército, 1,1 milhão de armas de 
fogo constavam como tendo re-
gistro ativo, de acordo com da-
dos de agosto do ano passado.

Os CACs, sigla para caçado-
res, atiradores e colecionado-
res, são responsáveis por 496,1 
mil do total contabilizado pelo 
Exército. Esta categoria de ar-
mamentistas, em 2019, possuía 
225,2 mil armas registradas 
segundo o Sigma. Crescimento 

de 120%. Esses números foram 
extraídos do Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública e revelam 
um “efeito Bolsonaro” em curso.

Conselheiro do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, 
o economista Daniel Cerquei-
ra analisa em conversa com O 

POVO que o “liberou geral” vai 
no sentido de difi cultar o con-
trole e o rastreamento de ar-
mas, elementos imprescindí-
veis à solução de crimes.

Os dois sistemas de registro 
de armas citados nesta repor-
tagem não compartilham in-
formações de modo fl uido, um 
foco de crítica de pesquisado-
res da área pelo agravamen-
to do quadro de difi culdades. 
Promessa do presidente de 
interligar as duas plataformas 
ainda não foi cumprida.

“O conjunto dessas normas 
assinadas pelo presidente vão 
no sentido de um armamento 
absurdo e com potencial de fogo 
maior. Armas que antes eram 
de uso permitido só para as 
forças de segurança não serão 
mais. Houve um liberou geral. 
Se uma munição for resgatada 
numa situação de crime, muito 
difi cilmente o Estado Brasileiro 
vai conseguir rastrear a origem 
dessa munição. A quem esse 
conjunto de normas benefi cia?”, 
ele questiona.

Cerqueira destaca haver um 
excedente do mercado legal que 

transborda para as dinâmicas 
criminais. Morador do Rio de 
Janeiro, o economista se repor-
ta ao trabalho da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) das 
Armas, desenvolvido no âmbito 
da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), para dizer 
que de 2005 a 2015 foram 18 mil 
armas roubadas ou extraviadas.

“Vai ter mais armas no mer-
cado ilegal. Absurdo do número. 
Signifi cativa parte do mercado 

legal termina caindo no mercado 
ilegal. Em 10 anos apenas no Rio 
de Janeiro, 18 mil armas foram 
roubadas apenas de empresas 
de segurança privada, apenas no 
Rio de Janeiro”, enfatiza o pes-
quisador, para quem as armas de 
fogo são “excelente instrumento 
de ataque”, não de defesa.

Afora o componente políti-
co implícito no armamentismo 
encorajado pelo presidente, 
Cerqueira também se atém ao 
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O sociólogo e cientista polí-
tico da Universidade Presbite-
riana Mackenzie (SP), Rodrigo 
Prando, destaca que o debate 
sobre armas passa por teses do 
liberalismo clássico referen-
tes ao direito do indivíduo, que 
dizem respeito a poder ou não 
atuar para garantir a proteção 
da família, por exemplo.

No outro polo da disputa de 
ideias estão postados os teóri-
cos que chamam atenção para 
violência alarmante em grandes 
centros urbanos e que entendem 
que o aumento do número de 
armas em circulação acentuaria 
esse quadro.

“Sempre se retoma a ideia nos 
Estados Unidos, que está na Cons-
tituição americana, de que o povo 
armado poderia, se necessário 
for, destituir um governo tirânico. 
A gente sabe que quando isso foi 
escrito você vivenciava um outro 
período, um outro momento”, as-
sinala o cientista político.

Prando compara a antiga 
ideia estadunidense de que mi-
lícias seriam constituídas como 
uma força coletiva armada que 
poderia deter avanços autoritá-
rios, com o que o Jair Bolsonaro 
tem dito a apoiadores, que ar-
mados poderiam se contrapor a 
governadores e prefeitos.

“Lógico que há uma descon-
fi ança enorme com esse tipo de 
colocação por parte do presiden-
te ou dos bolsonaristas, até pelo 
pouco apreço que o presidente já 
verbalizou que tem em relação ao 
sistema político democrático”, in-
terpreta o sociólogo.

Doutora em Ciência Política e 
pesquisadora pelos laboratórios 
SCNLab (Mackenzie) e Doxa (Ies-
p-Uerj), Carolina Botelho afi rma 
que os armamentistas constituem 
as franjas do movimento bolsona-
rista mais fi éis ao presidente.

“Foi com ela que ele se ajudou a 
se eleger e é com ela que tem apoio 
até agora. É nesse grupo ligado a 
questão das armas, e outras que a 
gente já viu, o núcleo duro do bol-
sonarismo, de pessoas completa-
mente afi cionadas por ele”, afi rma 
Botelho, para quem este núcleo já 

deu mostras de que não deve se 
diluir facilmente.

Diferentemente de setores do 
mercado fi nanceiro que não veem 
mais em Bolsonaro o liberal que o 
presidente disse ser, nem em Pau-
lo Guedes um ministro da Econo-
mia capaz de entregar resultados, 
Botelho sublinha que “o grupo 
armamentista, pelo contrário, é a 
base radical” e a “tendência é de 
que ele fi que.”

Cleyton Monte, cientista polí-
tico vinculado ao Laboratório de 
Estudos sobre Política, Eleições e 
Mídia (Lepem-UFC), analisa que o 
momento de cumplicidade entre 
Bolsonaro e o Centrão, grupo de 
partidos fi siológicos e associados 
a um modo clientelista de agir na 
política, acende no presidente um 
receio: o de ser visto como mais 
um do meio.

Monte diz que nesses casos e 
em outros, por exemplo vê a popu-
laridade derrapar, é que ele tende 
a fazer acenos a esses segmentos, 
num modo de comunicar “olha, 
sou o Bolsonaro de antigamente”.

“Sendo aprovado ou não apro-
vado, ele sai ganhando. Sendo 
aprovado, ele consegue sinalizar 
para sua base. Não sendo apro-
vado, ele vai dizer que tentou, 
mas as instituições foram contra”, 
ele prossegue.

A ministra do STF, Rosa We-
ber, atendeu a partidos de opo-
sição e solicitou que o presidente 
explique os decretos. O plenário 
da Corte deve deliberar sobre a 
constitucionalidade das medidas 
em breve.

Outro ponto que dá combustível 
ao discurso de bolsonaristas, na 
avaliação de Monte, é um enten-
dimento de que as policias mili-
tares cumprem sua função, mas o 
Judiciário, não. De que esse Poder 
falharia ao produzir impunidade.

“Você vê isso muito clara-
mente na fala dos deputados 
que defendem essa liberação das 
armas. Você vai ver que se o es-
tado democrático de direito não 
funciona, o ‘cidadão de bem’ tem 
de estar livre para defender sua 
vida, sua propriedade e sua fa-
mília.” (Carlos Holanda)

ARMAS E DEMOCRACIA UMA 
RELAÇÃO QUE BOLSONARO 

NÃO CONSEGUE 
ESTABELECER

| DIREITOS | Sociólogo avalia que frequentes 

demonstrações de desapreço ao jogo 

democrático inviabilizam discurso de que armas 

ajudariam cidadãos como fi scais da democracia
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UMA UMA UMA 

fomento de milícias armadas 
pelo País, um tipo de grupo cri-
minoso cuja atuação, segundo 
assinala, pode ser ainda mais 
prejudicial à sociedade do que 
as facções criminosas.

Se as facções entoam dis-
cursos contrários ao Estado, as 
milícias estão entranhadas no 
aparato público e se espalham 
pelos espaços ofi ciais de poder 
- casas legislativas municipais, 
estaduais e federais.

“Não estamos falando de 
garotos desgarrados portan-
do AR-15. Estamos falando 
de pessoas com influência, de 
média idade, treinadas, ope-
rando na segurança pública 
e no mercado de vidas.” Para 
esta reportagem, O POVO 

conversou com três cientis-
tas políticos e colheu o relato 
de dois deputados com pen-
samentos distintos sobre o 
tema. Boa leitura!
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numa seção que abriga os 
decretos presidenciais. Este 
levantamento considerou as 
edições extras de cada um.

O decreto é um instrumento 
da prática político-
administrativa por meio do qual 
o presidente pode regular ou 
detalhar leis que já existem. 
Numa compreensão política, 
é possível observar o uso 
frequente por governos sem 
bases sólidas na Câmara 
dos Deputados e no Senado 
Federal e que não possuam 
articulações políticas 
efi cientes.

Dilma, como reconhece 
o próprio ex-presidente e 
aliado Lula (PT), não era 
habilidosa no trato político. 
Jair Bolsonaro já acumulou 
derrotas no Legislativo. O 
presidente emplacou um 
general para cuidar da tarefa, 
o ministro Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de Governo).

Existem, porém, os 
projetos de decretos 
legislativo, meio pelo qual 
deputados e senadores 
podem tornar nulo os efeitos 
de canetada presidencial. 
Foi o que aconteceu com 
o decreto 9.785/2019 que 
fl exibilizou porte e posse de 
armas, uma das principais 
derrotas presidenciais 
no Senado.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF), Corte mais alta do 
Poder Judiciário, também 
desarticulou iniciativa 
do capitão da reforma. 
Unanimemente, 11 ministros 
escolheram acatar ação 
protocolada pelo PT, 
determinando que o presidente 
não poderia extinguir 
conselhos mediante ato 
unilateral e tentando se livrar 
de qualquer discussão. (Carlos 
Holanda)

DECRETOS A FORMA COMO 

BOLSONARO EVITA CÂMARA E SENADO

RELAÇÃO ENTRE PODERES

JÃLIO CAESAR

EM TIANGUÁ na última sexta, 
Bolsonaro fez o gesto das arminhas 

com as mãos que já lhe é característico

Jair Bolsonaro (sem partido) 
editou mais do que o dobro de 
decretos no primeiro ano de 
governo, 2019, na comparação 
com a ex-presidente Dilma 
Rousseff  (PT), em 2011. 
Foram 536 do militar contra 
239 da petista. Uma variação 
percentual de 124,6%. 

Já em 2020, o presidente 
utilizou menos o recurso: 398 
decretos assinados. O segundo 
ano do atual mandatário 
também fi ca à frente do 2012 
da petista. Dilma naquele ano 
lançou mão do instrumento 
em 219 oportunidades. Neste 
comparativo, a variação 
percentual é de 81,7%.

Os números foram 
levantados por O POVO e 
têm como base o site 
do Palácio do Planalto, 

Numa compreensão 
política, é possível 
observar o uso frequente 
(dos decretos) por 
governos sem bases 
sólidas na Câmara dos 
Deputados e no Senado 
Federal e que não 
possuam articulações 
políticas efi cientes
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CONFRONTO DAS IDEIAS 

O decreto que facilita o acesso a armas, editado por Bolsonaro, 
é benéfi co? Por que?

Com certeza não será a me-
nor burocracia para a aqui-
sição de armamento legal e 
seguro que vai aumentar a 
violência no Brasil. Pelo con-
trário. Certamente teremos 

menos contra-
bando e outras 
formas ile-
gais de com-
pra e venda. 
O que precisa 
ser dito para 
a sociedade é: 
o que aumenta 
a violência é o 

crime organizado, o tráfico de 
drogas, a agiotagem e tantos 
outros males. Os decretos vão 
melhorar o acesso para aque-
les que querem ter pelo menos 
o direito a se defender caso 
venham a sofrer algum tipo 
de violência.

Deputado federal 

pelo PSL do Ceará

Heitor Freire 

SIM
Com 250 mil mortos pela Covid, 

depois de ter recusado e sabotado 
a possibilidade de aquisição de va-
cinas, com 14 milhões de desem-
pregados e mais de 26 milhões de 
pobres, Bolsonaro quer armar sua 

base de apoio. 
É um projeto de 
milicianização 
para consolidar 
um golpe. Inspi-
ra-se em Trump 
e conta com o 
fanatismo que 
alimenta com 
sua rede de fake 

news e desinformação. A violência 
não será superada pela liberação 
de armas. O caminho para a paz é 
outro: combater o tráfi co de armas 
e reestruturação da política de se-
gurança. Se a violência é retorno 
da segregação, a paz somente será 
fruto da justiça.

Deputado estadual 

no Ceará pelo Psol

Renato Roseno 

NÃO
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A pluralidade do padre Manfredo marca 

seus 80 anos de vida. O fi lósofo sofi sticado é 
também referência na história do Lagamar
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BARBARA MOIRA

Na conversa com frei Betto, sobre os 80 anos de 
vida de Manfredo Araújo de Oliveira – inteirados on-
tem, uma defi nição desvela outra dimensão do fi ló-
sofo cearense que se tornou referência mundial na 
construção do pensamento acadêmico. Padre “Man-
fredinho”, desencastela o religioso dominicano, é 
“um profeta vivo. Há que lê-lo e escutá-lo!” 

Manfredo, descreve Frei Betto, “é um erudito humil-
de (raridade hoje em dia!), dedicado aos mais pobres e 
dotado de um talentoso pensamento crítico a respeito 
das conjunturas políticas internacional e brasileira”.

O padre, miúdo no físico, oito décadas depois de 
nascer em Limoeiro do Norte, no Ceará, tem um 
corpo e um espírito potentes que reverberam além 
dos cânones de escolas rígidas de fi losofi a na Ale-
manha, na Itália e no Brasil.

“Manfredo consegue algo meritoriamente raro - 
articular sua profunda erudição fi losófi ca e teoló-
gica com a empatia aos movimentos populares, em 
especial às Comunidades Eclesiais de Base. Penso 
que poucos fi lósofos no Brasil conhecem tão bem, 
como ele, Hegel, Marx, Heidegger e a Escola de 
Frankfurt”, reconhece frei Betto, 76.

Poucos projetariam, e jamais um professor da 
Universidade Ludwig Maximilian de Munique que 
nutria o preconceito da hierarquia das raças e 
apostava em mais um brasileiro pelo caminho na 
academia alemã, que os frutos mais raros de Man-
fredo rebentariam no Lagamar. 

Um assentamento precário de migrantes das secas 
do Nordeste, em Fortaleza, depois virado numa das 
maiores favelas do País. Era 1980, com uma ditadura 
militar nos calcanhares, quando Manfredo de Oliveira 
fez partilhas sobre o que havia recebido do Evangelho e 
da Filosofi a na vertente preferencial pelos pobres. 

Ana Maria do Lagamar, 62, uma líder comunitária, 
aponta a importância “fundante” de padre Manfredo. 
Primeiro na luta pela permanência de quem ocupou as 
terras públicas próximas do rio Cocó e, depois, pela ur-
banização de uma comunidade alimentada por ideias 
da Teologia da Libertação. “Ele estava toda semana na 
favela, ajudando e aprendendo”, conta. 

Em 1980, o papa João Paulo II andou por Fortaleza. 
E mesmo contrário ao ideal libertário dos teólogos da 
emancipação social – impregnados pelo marxismo se-
gundo compreensão do pontífi ce polonês – João Paulo 
não teve como conter a pulsão de religiosos reencarna-
dos no Concílio Vaticano II e na Conferência de Medellín. 

Uma leva de sacerdotes, freiras e leigos resol-
veu sair dos templos e dos conventos para cons-
truir a igreja da rua. A favela seria a experiência 
de comunhão. Um sacrário de injustiças. Da falta 
de moradia à fome.  

“A situação social (no Lagamar) era, simplesmen-
te, absurda. A diocese de Limoeiro do Norte, da qual 
pertenço, tinha uma atuação lá e pedi para ir”, lem-
bra o próprio padre Manfredo.

O Lagamar, recorda Ana Maria, estava sob a 
ameaça de “um programa de desfavelização exclu-
dente”. O governo era general presidente João Bap-
tista Figueiredo, mas os confl itos entre o povo e o 
poder público nas três esferas se estenderam pela 
década de 1990 e adiante. 

“Com o padre Manfredo, fomos descobrindo que es-
távamos lutando por um reino de Deus comunitário. 
Ele tinha uma persistência em fazer a gente pensar com 
profundidade e ética, com fé e ação”, refaz Ana Maria, 
ex-religiosa potiguar que chegou ao Lagamar em 1984. 

Manfredo Araújo de Oliveira tem dimensões plurais. 
Para além do sofi sticado fi lósofo do mundo - autor de 
mais de 30 livros - e do sacerdote militante. Aos 80 
anos, mesmo depois de uma Covid-19, não lhe faltam 
motivações para ir pensando a existência.   

“Cada situação é nova, isso dá vontade de viver. É 
difícil saber se a humanidade vai aprender (com a pan-
demia). Pode ser um grande momento de refl exão para 
teses insustentáveis”, projeta o homem que reza mis-
sa em Santa Luzia (Meireles) e, mesmo aposentado da 
Universidade Federal do Ceará, continua lecionando no 
mestrado e doutorado da Filosofi a. 

DEMITRI TÚLIO
demitri@opovo.com.br
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//
Nascimento em Limoeiro do Norte


Graduado em Filosofi a 
pela Faculdade de 

Filosofi a de Fortaleza


Mestrado em Teologia pela 

Pontifícia Universidade 

Gregoriana de Roma

//
Ordenado padre da diocese 

de Limoeiro do Norte

 A 
Vigário cooperador na 

paróquia do Mucuripe, 

em Fortaleza. Também 
foi vigário de Jesus, 

Maria e José, em Antônio 
Bezerra, e Senhor do 
Bonfi m, no Monte Castelo.


Doutorado em 

Filosofi a pela 
Universidade 

Ludwig Maximilian 

de Munique, 

na Alemanha

 A 
Reitor do Seminário 
Regional Nordeste 

I, em Fortaleza


Inicia um trabalho 
de Comunidade 
Eclesial de 

Base (CEB’s) 
no Lagamar, 

em Fortaleza. 
A ação pastoral 
atravessa a 

década de 1990 
e ainda hoje tem 
refl exo social

ATUALMENTE,
padre Manfredo é professor emérito 
da Universidade Federal do Ceará 
do mestrado e doutorado em Filosofi a.

ALGUNS LIVROS
Reviravolta lingüístico-pragmática 

na fi losofi a contemporânea (Edições 
Loyola/1996); Ética, direito e democracia 
(Paulus/2016); A ontologia em debate 
no pensamento contemporâneo 
(Paulus/2015). Escreveu mais de 30 livros.

A TRAJETÓRIA DE VIDA

Por Flávio Telles Melo

Discurso sobre as 
realidades universais
fl aviotellesmelo@gmail.com

Por Carlo Tursi

Solicitude intelectual
tursicarlo@gmail.com

Conheci o Manfredinho em 1986 (ano em que cheguei 
ao Brasil, vindo da Alemanha, na condição de seminaris-
ta) como professor de fi losofi a (Filosofi a da Linguagem) e 
teologia (Deus Uno e Trino, Escatologia), no Seminário da 
Prainha. Já na época, além do brilhantismo no domínio das 
matérias, empolgava-me a capacidade dele de conectar 
matérias da tradição cristã com problemáticas societárias 
da modernidade.

Nenhum dos meus professores jesuítas em Frankfurt 
havia conseguido me passar semelhante senso de “rele-
vância” do que estávamos estudando. Manfredinho foi o 
orientador do meu trabalho de fi nal de curso, a chamada 
síntese teológico-pastoral.

Simultaneamente, conheci Manfredinho como fundador 
e frequentador da Comunidade de Base do Lagamar, como 
assessor das assembleias pastorais arquidiocesanas e das 
Comunidades Eclesiais de Base.

Em inúmeros momentos, durante o fi nal dos anos 80 e 
toda a década dos 90, ele nos ajudou a analisar a conjuntu-
ra com equilíbrio e a interpretá-la à luz dos valores evan-
gélicos e da doutrina social da Igreja.

Mostrou-nos como o compromisso com a herança es-
piritual de Jesus deve se traduzir em solidariedade com as 
vítimas da exploração econômica e do “apartheid” social e 
em engajamento pessoal e comunitário em movimentos 
sociais reivindicatórios e partidos políticos que represen-
tam os interesses da maioria da população, bem como os 
de minorias marginalizadas e excluídas.

No mundo acadêmico, padre Manfredo Oliveira tem 
se destacado como um intelectual do tempo presente, 
profundamente marcado pela virada linguística, para-
digma que caracterizou a fi losofi a no século XX.

A abrangência da sua refl exão fi losófi ca se estende 
desde a ética até a metafísica, passando pela fi losofi a 
política, pela antropologia e pela ontologia. Tem sido 
preocupação sua deixar claro o lugar que a fi losofi a 
ocupa diante dos outros saberes, distinguindo-a das 
ciências naturais e sociais, bem como do discurso re-
ligioso e teológico.

Para o professor Manfredo, a fi losofi a é o discurso 
sobre as realidades mais universais possíveis, ou como 
ele próprio afi rma em a  “Antropologia fi losófi ca con-
temporânea”, a fi losofi a é a “teoria das estruturas uni-
versalíssimas da totalidade do discurso”.

Manfredo sabe, de forma exemplar, articular a sua re-
fl exão teórica, a partir da fi losofi a, com sua prática cole-
tiva junto às Comunidades Eclesiais de Base e pastorais 
sociais, entendendo que a razão fi losófi ca é um ato em di-
reção à “dimensão absoluta” da existência humana; e essa 
experiência se dá na fonte inesgotável do amor de Deus 
aos mais desamparados e marginalizados da sociedade.

Por isso, Manfredo mostra, em “A religião na socie-
dade urbana e pluralista”, que o Reino de Deus, anun-
ciado por Jesus, começa a realizar-se “na existência 
humana aí onde as relações humanas são regidas pela 

Manfredinho, até hoje, se doa nessas assessorias 
com generosidade, sem ganhar nada em troca, unin-
do rigor intelectual com solicitude social. Ao longo de 
décadas tem sido assessor tanto dos bispos católicos 
do Brasil (CNBB) quanto dos encontros periódicos dos 
“teólogos da libertação”.

Depois o tive como professor de “Filosofi a Contempo-
rânea” durante meus anos de mestrado em Filosofi a na 
UFC. Acompanhei um dos poucos professores catedráticos, 
hoje vivos, capazes de percorrer “toda a paisagem fi losófi -
ca contemporânea” com maestria, relacionando as várias 
correntes e escolas fi losófi cas uma com a outra, proporcio-
nando uma visão panorâmica que hoje, na era dos “espe-
cialistas” em apenas um ou dois pensadores, já se tornou 
raríssima.

Quando, em 1990, fui preso e espancado pela PM, em 
Messejana, por querer evitar um violento despejo, Man-
fredinho foi me ver durante o interrogatório na delegacia 
e intercedeu por mim. Nunca o esquecerei... Anos depois 
batizou um fi lho meu, o Matheus.

Para mim, é um exemplo raro de síntese (ou aproxima-
ção) entre o sacerdote católico e pensador fi losófi co do Es-
tado laico e da liberdade religiosa; o erudito festejado na 
Academia e a inserção militante nas lutas libertárias popu-
lares; o escritor profícuo (mais de 30 livros) e orador bri-
lhante; o mestre e o amigo; entre a honestidade intelectual 
e a fé pessoal.

Reconheço-me, grandemente, infl uenciado por seu 
humanismo cristão acentuado, pela busca da excelência 
acadêmica e por sua disposição para servir ao povo bra-
sileiro. Obrigado!
Carlo Tursi é fi lósofo e professor

justiça, pelo amor, pela fraternidade, pelo perdão”. É a 
partir desse fundamento teórico que Manfredo alicerça 
a sua prática engajada pela libertação dos oprimidos.

Não temos como nos referir, em Manfredo, a alguma 
dissociação entre o teórico, aquele que refl ete sobre as 
realidades últimas da existência humana, e a pessoa 
engajada pastoral e politicamente com as realidades 
mais imediatas e extremas da condição humana. 

Enquanto Manfredo, ordenado sacerdote em 1968, ain-
da realizava sua formação fi losófi ca-teológica em Roma; 
em 1965, o Concílio Vaticano II, no documento conclusivo 
“Gaudium et Spes” (As alegrias e as esperanças), já afi r-
mava que não há nada de verdadeiramente humano que 
não ressoe no coração dos discípulos de Cristo.

Por isso, seja nas comunidades da periferia de For-
taleza, na sala de aula de um curso de pós-graduação, 
em um congresso de fi losofi a ou em uma assembleia 
de comunidades, Manfredo não só tem o que dizer, em 
cada ambiente desse; como ele é o que sabe escutar de 
cada pessoa o seu clamor, a sua angústia, a sua dúvida 
ou seu pedido de esclarecimento, sem menosprezar 
cada fala do seu interlocutor, por mais simples que 
ela possa ser.

Entre 1993 e 1994, morando no São João do Tauape, 
acompanhei de perto a presença ativa do padre Manfredo 
na Comunidade Eclesial de Base do Lagamar. Foi lá que 
pude perceber que, para as comunidades, o prof. Dr. Pe. 
Manfredo Oliveira, é simplesmente o “Manfredinho”. 

Felizes os que podemos, nestes anos, beber a sapiên-
cia da fi losofi a, da teologia, do cristianismo e do huma-
nismo desse poço que tem sido padre Manfredo.
Flávio Telles Melo é professor do departamento de 
Filosofi a da UVA 
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Ilustração do paleoartista 

Vitor Silva, feito por 

encomenda para a pesquisa
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MARCELA TOSI
marcelatosi@opovo.com.br

DO GELO”

Os pesquisadores utilizaram fotos e 
relatórios sobre fósseis encontrados 

em Itapipoca, em 1961, que estavam no 
Museu Nacional. Na imagem, fragmento 

de mandíbula de Morenelaphus (acima) e 
fragmento de mandíbula de Cervidae indet. 

(embaixo).

MARCELA TOSI
marcelatosi@opovo.com.br

DO GELO
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CERVOS GIGANTES 

HABITARAM 

ITAPIPOCA 

DURANTE A“ERA 

Itapipoca tem agora mais dois 
membros na sua lista de animais 
pré-históricos que ali viveram há 
cerca de 10 mil anos: os cervos 
gigantes. A descoberta está no 
artigo “Ressuscitando das cinzas: 
os maiores cervos da América do 
Sul (Cetartiodactyla: Cervidae) já 
vagaram pelo Nordeste do Bra-
sil” (em tradução livre do inglês), 
publicado em janeiro na revista 
científi ca internacional “Journal of 
South American Sciences”.

O estudo, conduzido por pesqui-
sadores da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio), 
revisa e descreve em detalhes a ta-
xonomia dos fósseis de cervídeos 
encontrados no sítio paleontológico 
de Lage Grande, no município per-
nambucano de Pesqueira, e no sítio 
João Cativo, em Itapipoca. A equipe 
considerou aspectos morfológicos de 
chifres e arcadas dentárias. Tais ca-
racterísticas dos fósseis foram com-
paradas com todos os veados extin-
tos e existentes na América do Sul.

Dois fragmentos de mandíbula 
foram coletados em 1961 no sítio pa-
leontológico João Cativo, em Itapi-
poca, por pesquisadores do Museu 
Nacional. “Essas peças foram atin-
gidas pelo incêndio que destruiu o 
museu em 2018 e, provavelmente, 
foram perdidas. Mas havia fotogra-
fi as e descrições anatômicas deta-
lhadas delas, feitas anteriormente. 
Foi a revisão desses arquivos o que 
possibilitou o artigo”, explica Celso 
Ximenes, paleontólogo que estuda a 
região de Itapipoca há 30 anos.

Com isso, cientistas chegaram a 
nova identifi cação dos animais que 
viveram durante o Pleistoceno, a 
chamada “Era do Gelo”, no Nordes-
te brasileiro. Um dos cervos é do 
gênero Morenelaphus, mas não foi 
possível identifi car ou classifi car o 
outro, fi cando como cervídeo in-
determinado. A nova identifi cação 

amplia os conhecimentos sobre a 
Pré-História no Brasil, indicando 
que o Nordeste já teve extensas pas-
tagens naturais e clima ameno.

Para Ximenes, que é curador do 
Museu de Pré-História de Itapipoca, 
o estudo é revolucionário no campo 
da Paleontologia. “Ele amplia a ex-
tensão geográfi ca dessas espécies 
que vêm desde os Estados Unidos 
até a América do Sul e foram confi r-
mados os primeiros registros aqui 
para o Ceará”, aponta. “Nós temos 
mais de 5 mil peças fósseis guarda-
das no museu e com elas já identifi -
cados 35 tipos de animais pré-his-
tóricos diferentes que viveram na 
região”, completa.

Há 60 anos, o paleontólogo Carlos 
de Paula Couto e o geólogo Fausto 
Souza Cunha lideraram pesquisas 
na região de Itapipoca. Atraído pela 
divulgação de achados fortuitos no 
Ceará na década de 1950, o Museu 
Nacional decidiu enviar seus es-
pecialistas. A expedição andou por 
vários municípios antes de escolher 
Itapipoca como local das escava-
ções. O grupo fi cou no Estado por 
40 dias, mais da metade dos quais 
dedicados à escavação e coleta de 
cerca de 3 mil fósseis. Na época, 
O POVO acompanhou o início da ex-
pedição e seus primeiros resultados.

Em Itapipoca há uma combi-
nação rara de fatores geológicos 
(rochas e sedimentos), geomorfo-
lógicos (relevo), hidrográfi cos, cli-
máticos e ecológicos que geraram 
um ambiente propício para a me-
gafauna e preservar seus fósseis. A 
área tem dezenas de tanques fos-
silíferos, bebedouros naturais que 
atraiam os animais e para onde 
suas ossadas foram carregadas 
pelas chuvas. Atualmente, o cha-
mado Vale da Megafauna de Ita-
pipoca abrange uma área de 800 
km² e tem pelo menos sete sítios 
arqueológicos catalogados.

Paleontólogos 

revisaram 

fósseis de 

megafauna 

guardados no 

Museu Nacional 

e constataram 

que duas das 

maiores espécies 

de cervos 

habitaram o 

Nordeste há cerca 

de  mil anos

I

REPRODUÇÃO/ ALLINE ROTTI E LEONARDO AVILLAO



2802 C&S INFO

2802 C&S INFO

24
www.opovo.com.br

Domingo
FOrtaleza - CearÁ - 28 de FevereIrO de 2021



25
www.opovo.com.br

Domingo
Fortaleza - CearÁ - 28 de Fevereiro de 2021

clima do Nordeste pode ter  
sido mais ameNo há 10 mil aNos

Celso Lira Ximenes, geólo-
go e paleontólogo afirma que 
a atualização das pesquisas 
paleontólogas proporciona 
novas interpretações sobre os 
ambientes antigos. Curador 
do Museu de Pré-História de 
Itapipoca, Ximenes acredita 
que a presença dos cervos gi-
gantes pode indicar um clima 
mais ameno no Nordeste.

o povo - Qual a 
importância da descoberta 
de que cervos-gigantes 
viveram no ceará?

celso Ximenes - Todo e qual-
quer fóssil, por menor ou mais 
fragmentado que esteja, é de 
grande importância para uma 
série de interpretações sobre os 
antigos ambientes em que os se-
res vivos habitaram. Isso ajuda a 
entender como os biomas atuais 
se desenvolveram, quais os es-
tágios desse desenvolvimento 
e se podem nos dar pistas da 
tendência de modificação futu-
ra, principalmente nos aspectos 
climáticos, que poderiam afetar 
a sobrevivência humana.

op - a pesquisa 
desenvolvida faz uma 
revisão e reclassificação de 
fósseis que já haviam sido 
identificados. Isso é comum 
na paleontologia?

Ximenes - As peças já haviam 
sido estudadas anteriormente 
pela paleontóloga carioca Már-
cia Gomide da Silva Mello, que 
em 1989 as identificou na época 
como pertencentes a dois cer-
vos da fauna brasileira atual, 
portanto, ainda viventes. O fato 
de as identificações terem sido 
modificadas não significa que 
ela tenha cometido erros. Na 
Paleontologia, revisões cien-
tíficas em fósseis são comuns 
e até necessárias. É assim que 
a Ciência avança. O que ocorre 
é que Gomide trabalhou com o 
que tinha disponível na época, 
em termos de tecnologia la-
boratorial, acesso a coleções 
científicas de referência (que 
muitas vezes estão em outros 
países) e informações de ana-
tomia comparada na litera-
tura científica. Passados mais 
de 30 anos, Alline Rotti e seus 
colaboradores não só tiveram 
melhor acesso a esses recur-
sos, como puderam contar com 
novas descobertas de fósseis, 
que possibilitaram uma melhor 
visão interpretativa.

op - o que mais chama 
a atenção na descoberta 
desses animais?

Ximenes - Uma questão im-
portante é o gigantismo desses 

A grande 

novidade é que 

a ocorrência de 

Itapipoca passa 

a ser o registro 

de Morenelaphus 

mais ao norte da 

América do Sul.”

cervos. A massa corporal média 
estimada para Morenelaphus é 
de 118 kg, mas que podia chegar 
a 150 kg, o que seria um pouco 
mais que o maior cervo vivente 
da América do Sul, o Cervo-do
-Pantanal (Blastocerus dichoto-
mus), que tem em média 100-110 
kg. Porém, em contraste ao cer-
vo-do-pantanal, que tem chifres 
pequenos em relação ao corpo, 
o Morenelaphus tinha os chifres 
mais desproporcionais (grandes 
e longos) e mais complexos entre 
os cervídeos que já ocorreram na 
América do Sul. Já o outro cer-
vo-gigante de Itapipoca era mui-
to maior que Morenelaphus, su-
perando, provavelmente, os 200 
kg. Outro ponto é a ampliação da 
ocorrência geográfica de fósseis 
do cervo-gigante Morenelaphus 
na América do Sul. Além do Bra-
sil, esse cervo viveu em terri-
tórios da Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Bolívia. A grande 
novidade é que a ocorrência de 
Itapipoca passa a ser o registro 
de Morenelaphus mais ao norte 
da América do Sul.

op - o que essa descoberta 
pode dizer sobre o ceará de 
mais de 10 mil anos atrás?

Ximenes - Segundo os auto-
res da pesquisa, a presença dos 
cervos-gigantes no Nordeste 
pode sugerir que havia tem-
peraturas mais amenas para 
esta região do que as condições 
climáticas atuais. Além disso, 
a presença de Morenelaphus 
também pode sugerir um am-
biente com grande frequência 
de gramíneas e menor área de 
elementos arbóreos, visto que 
ele tinha hábitos de pastagem. 
Consequentemente, o grande 
território conhecido na Paleon-
tologia como Região Intertropi-
cal Brasileira sofreu mudanças 
ambientais e climáticas drás-
ticas, comparando suas condi-
ções passadas e presentes, o que 
pode ter sido um dos motores 
da extinção desses veados nesta 
região, há cerca de 10 mil anos.
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O 
Congresso Nacional inicia as primeiras 
abordagens da PEC Emergencial propos-
ta pelo governo para retomar o auxílio 
emergencial aos segmentos mais vulnera-
bilizados pela pandemia do novo coronaví-
rus, num clima de grande estupor. É que a 

proposta apresentada pelo relator, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC) quer, como contrapartida para a concessão do 
benefício emergencial, a extinção da destinação mínima 
constitucional de verbas para educação e para a saúde. 
Segmentos importantes da sociedade mobilizam-se para 
barrar a iniciativa, considerando-a um retrocesso inima-
ginável nas conquistas obtidas pela Constituição de 1988 e 
exigem que a natureza do auxílio emergencial não tenha 
qualquer vinculação com a perda de direitos sociais.

Misturar as duas coisas – auxílio emergencial e percen-
tual obrigatório de verbas – é visto como uma forma de 
chantagem de segmentos econômicos que nunca aceitaram 
a natureza social e cidadã da Carta de 1988. O seu Art. 3º 
afi rma peremptoriamente: “Constituem objetivos funda-
mentais da República Federativa do Brasil: I – construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o de-
senvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
(…). E mais adiante, no Art. 196: ‘A saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido, mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a 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”. Esses 
mesmos conceitos se aplicam à Educação (Art.205).

Além do aspecto de solidariedade a quem fi cou sem 
meios de prover suas necessidades básicas, o auxílio 
emergencial, como já se comprovou, é uma forma inte-
ligente de dar também sustentáculo à economia, numa 
situação de recessão, criando demanda. Incluir pessoas 
– e não excluir – é uma política pró-economia e não um 
simples desperdício de recursos, como quer uma ótica de 
austeridade vesga e fi scalista. De outro lado, é um absur-
do cortar dinheiro para saúde no meio de uma terrível 
pandemia. Seria depauperar e inviabilizar o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), um instrumento que todos os países 
hoje apontam como essencial para enfrentar esta e ou-
tras pandemias que estão no horizonte do futuro. Basta 
ver o desastre sofrido pelos Estados Unidos por não dis-
por de um sistema público de saúde.

Inominável também é a investida para tirar recursos da 
Educação num País que já está na rabeira do mundo, nes-
sa área, e que precisa desesperadamente do conhecimento 
para superar o atraso que inviabiliza seu presente e seu fu-
turo. Ademais, é na escola pública que uma grande parte das 
crianças têm suas únicas refeições diárias. O Congresso Na-
cional certamente não permitirá tal barbaridade. 

PEC emergencial vesga e excludente

EDITORIAL

peteca2008@gmail.com 

Enquanto esperávamos o início da vacinação 
contra a Covid-19, no Brasil, fomos surpreendidos 
com a notícia de que a montadora Ford estaria en-
cerrando as atividades no País. Tal como as novas 
cepas do coronavírus, a decisão da empresa corres-
ponde a uma variante do vírus do desemprego. 

Uma ameaça para cerca de 
100 mil trabalhadores, entre em-
pregados diretos, indiretos e in-
duzidos. Camaçari (BA), Taubaté 
(SP) e Horizonte (CE) são cidades 
diretamente afetadas. Somente 
na cidade baiana a empresa tem 
cerca de cinco mil funcionários. 

Desde o anúncio, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) tem 

atuado de forma estratégica a partir do Grupo Es-
pecial de Atuação Finalística (GEAF) formado por 
procuradores dos estados diretamente atingidos. 

O principal objetivo do órgão é assegurar que os 
trabalhadores tenham os empregos preservados 
durante a negociação coletiva e que sejam requali-
fi cados e reinseridos no mercado de trabalho, caso 
a empresa mantenha a decisão de deixar o país. 

Dezenas de audiências e reuniões já foram reali-
zadas, com a participação do MPT, do Judiciário, da 
empresa e de representantes dos sindicatos. Numa 
dessas audiências fi cou acordada a manutenção 
dos empregos e salários dos trabalhadores durante 
as negociações, por até 90 dias. No tocante à unida-
de no município de Horizonte, haverá mais tempo 
para as negociações, tendo em vista que a empre-
sa anunciou que continuará fabricando os jipes da 
marca Troller até o quarto bimestre deste ano. 

O fato é que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido, com o objetivo de eliminar ou ao menos 
reduzir os impactos sociais da decisão, sobretudo 
no contexto da crise sanitária que assola o país. 

Direitos dos trabalhadores da Ford

Procurador do 

Ministério Público do 

Trabalho no Ceará

Antonio de Oliveira Lima

sindipetro@sindipetroce-pi.org.br

O preço dos combustíveis (gasolina, diesel e gás 
de cozinha) está tão alto no Brasil por pura decisão 
do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a Petro-
brás adotou uma política que segue o preço interna-
cional do barril de petróleo, apesar de produzirmos 
e refi narmos tudo nacionalmente. Além disso, as 

decisões econômicas do governo 
resultaram na elevada desvalo-
rização do Real, o que encarece 
ainda mais os produtos.

Falsas notícias colocam o 
ICMS como responsável pela 
alta. Porém, além do cálculo ser 
percentual, o imposto estadual 
é o mesmo desde 2015. Tal ma-
nobra visa apenas esconder a 

responsabilidade do governo federal.
Toda essa política econômica possui como 

objetivo favorecer os especuladores internacio-
nais e facilitar a entrega de nossas refi narias. 

Recentemente foi anunciada a venda da Refi naria 
da Bahia para um grupo árabe por uma bagatela 
de 1,65 bilhões de dólares. Como comparação, so-
mente a última ampliação da unidade, obteve seis 
bilhões de dólares em investimentos. É um verda-
deiro crime contra nossa soberania.

A Petrobrás deveria ser utilizada ainda mais 
para fomentar a economia nacional, com com-
bustíveis a preço justo possibilitando a retomada 
de diversos setores econômicos do país, além de 
gerar empregos aqui, ao contrário da determina-
ção atual da empresa que decidiu construir plata-
formas em outros países, exportando milhares de 
empregos de um país que agoniza com milhões de 
trabalhadores desempregados.

A solução é alterar a política de preços da Petro-
brás e utilizá-la pensando no povo brasileiro; colo-
cando suas refi narias para funcionar em sua capa-
cidade plena; cancelando as privatizações, afi nal, 
a Estatal produz, refi na e vende nacionalmente. 

Gasolina é cara porque Bolsonaro quer

Presidente do 

Sindipetro Ceará

Iran Gonçalves
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ESTA COLUNA É PUBLICADA AOS DOMINGOS

OMBUDSMAN \ Juliana Matos Brito

A exigência ética primordial é o respeito a todo ser em sua constituição 
própria de ser. Isto se traduz numa ética de reconciliação universal que re-
quer a ultrapassagem de toda ordem social alicerçada na exploração e na 
injustiça social e ecológica, focada no objetivo exclusivo de um crescimento 
ilimitado à custa da extrema exploração da natureza e indiferença frente à 
pobreza e à miséria humanas. Este horizonte gesta espaço para uma atua-
ção no mundo que tem como incumbência básica restaurar as conexões 
cortadas com a natureza por nossa civilização técnico-científi ca articulada 
enquanto uma economia voltada para o lucro como valor supremo.

Daqui decorre um critério ético primordial para a atuação no mundo: 
primazia entre os diferentes fi ns têm aqueles que realizam o respeito à 
vida humana e à vida dos outros seres vivos. Isso signifi ca  que as neces-
sidades materiais básicas, relativas à sustentação e reprodução da vida 
humana, devem ser objetivos centrais . Aqui se desvela uma contrapo-
sição radical à confi guração hegemônica da economia no mundo atual, 
focada no mercado e no lucro. A pressuposição básica é que a proprie-
dade, o controle e a gestão privada e exclusiva dos meios de produção 
constituem o único modelo natural e racional de confi guração da econo-
mia, portanto, que são imprescindíveis para a vida e o desenvolvimento 
humano. No entanto, a satisfação das necessidades materiais, precisa-
mente enquanto remove empecilhos fundamentais para a efetivação das 

liberdades essenciais da vida humana,  possui prioridade em relação a 
qualquer outro tipo de necessidade no sentido do mínimo exigido. Disto 
decorre, como consequência, uma exigência ética em relação ao lugar 
que a economia deve ocupar na vida humana: ela não pode ser fi m em si 
mesma, mas apenas o pressuposto material do desenvolvimento inte-
gral do ser humano. Sendo assim, ele deve estar a serviço da satisfação 
das necessidades básicas, consequentemente, em última instância, a 
serviço da liberdade de tal modo que o crescimento econômico deve ser 
meio e não fi m último da atividade econômica.  

A consequência disto é que a economia não deve ser submetida a um 
sistema que se supõe funcionar por si mesmo, sem planifi cação, partici-
pação dos cidadãos e regulação a não ser a competição de microentidades 
isoladas ou simplesmente, como alternativa, ao controle central de uma 
burocracia administrativa. Na proposta “liberal” hegemônica, o objetivo 
último é maximizar o próprio interesse corporativo de minorias deten-
toras do poder, hoje articuladas em formas novas, subordinando coisas e 
pessoas, reduzidas a simples fatores de produção, à meta da acumulação 
ilimitada de bens materiais numa estruturação em que o capital é o sujeito 
de todo o processo.  Desta forma, toda a produção é voltada apenas para a 
geração de lucros, o que desemboca numa espécie de equivalência de todos 
os bens, materiais e espirituais, sob a medida comum do dinheiro no seio 
do processo universal de mercantilização. Eticamente, contudo, a econo-
mia deve estar a serviço da satisfação das necessidades reais das pessoas 
na busca de efetivação de relações integralmente humanas. 

MANFREDO ARAÚJO DE OLIVEIRA  
manfredo.oliveira2012@gmail.com
Professor de Filosofia da UFC

EXIGÊNCIAS ÉTICAS À ECONOMIA
ARTIGO

ATENDIMENTO AO LEITOR

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
DAS 8H ÀS 14 HORAS
“A Ombudsman tem mandato de 1 ano, podendo 
ser renovado por acordo entre as partes. Tem 
status de editora, busca a mediação entre 
as diversas partes. Entre suas atribuições, 
faz a crítica das mídias do O POVO, sob a 
perspectiva da audiência, recebendo, verificando 
e encaminhando reclamações, sugestões 
ou elogios. Ela também chefia área editorial 
focada na experiência do leitor/assinante e que 
tem como meta manter e ajustar o equilíbrio 
jornalístico a partir das demandas recebidas 
e/ou percebidas. Tem estabilidade contratual 
para o exercício da função. Além da crítica 
semanal publicada, faz avaliação interna para os 
profissionais do O POVO”.

CONTATOS

EMAIL: OMBUDSMAN@OPOVODIGITAL.COM
WHATSAPP: (85) 98893 9807

PELO JORNALISMO E PELA CIÊNCIA
Não há evidência científi ca em todo o mundo que com-

prove a efi cácia de tratamento precoce contra a Covid-19. 
O POVO inclusive já publicou diversas matérias sobre o 
tema. E, por isso, um anúncio, publicado na última ter-
ça-feira, na edição impressa do jornal causou espanto em 
diversos leitores. Em cerca de meia página, um informe 
publicitário trazia como título: “Manifesto pela Vida - Mé-
dicos do Tratamento Precoce Brasil”. Em resumo, o texto 
dizia que o grupo de médicos defendia o uso de medica-
mentos para o tratamento precoce da Covid-19. Além do 
O POVO, outros sete jornais nacionais também publicaram 
o anúncio, entre eles Folha de S. Paulo e O Globo. 

O POVO tem se pautado, desde o início da pandemia, 
por trazer informações sobre o tratamento, a impor-
tância da comprovação científi ca, o que os especialistas 
preconizam em relação aos cuidados contra o coronaví-
rus (uso de máscara, fi car em casa sempre que possível e 
evitar aglomeração) e todo o acompanhamento da doen-
ça no Ceará, no Brasil e no Mundo. A Agência Lupa, por 
exemplo, que trabalha com checagem de notícias, desta-
cou que o texto do anúncio usa informações falsas ao ci-
tar os medicamentos como efi cazes como um tratamento 
precoce. Portanto, a publicação de um anúncio como esse 
foi de encontro à linha editorial defendida pela empresa. 

Mesmo sabendo que O POVO é um veículo que abre 
espaço para as mais diversas vozes, publicar um anún-
cio com informações consideradas falsas e que podem 
trazer prejuízos para a população foi incompreensível. 
Muitos leitores cobraram posição do jornal. “Isso é desin-
formação”. “Valeria à pena, mesmo sendo matéria paga, 
que esta fosse publicada? Isso abre um precedente peri-
gosíssimo, principalmente em se tratando de um veículo 
tão forte quanto O POVO”. “Ao publicar o anúncio, O POVO 

hipotecou sua credibilidade a uma informação falsa e pe-
rigosa, posto que induz a risco de adoecimento e de morte 
de pessoas”. Estas foram algumas das mensagens.

Em comunicado feito à Redação, comentei 
sobre a separação entre as áreas editorial e 
comercial da empresa, mas que uma publica-
ção do tipo causava um imenso prejuízo a um 
trabalho feito, há um ano, de combate à pan-
demia realizado diuturnamente pelos jorna-
listas do O POVO, principalmente em tempos 
de desinformação. São áreas diferentes mas 
representam a mesma empresa.   

Na quinta-feira, mesmo com uma demo-
ra de dois dias, o jornal trouxe uma matéria 
e se posicionou editorialmente sobre o fato. 
“O melhor era que a gente tivesse um mate-
rial já no dia seguinte, mas não foi possível. 
Mas, o mais importante é que o jornal es-
clareceu o ponto e se posicionou, não deixou 
dúvida sobre o que pensa”, destacou o diretor 
de jornalismo Erick Guimarães. Com o títu-
lo “Entidade de médicos defende tratamento 
sem efi cácia comprovada”, a repórter Flávia 
Oliveira esclarece o fato, informando aos lei-
tores que não há tratamento precoce contra 
a Covid-19 e que essa informação é balizada 

pelas principais entidades nacionais e inter-
nacionais da Saúde. E, assim como diversos 
veículos do País, a matéria informou que a 
entidade que publicou o anúncio foi procura-
da e não se posicionou sobre o assunto. 

Na sexta-feira, o editorial “A nossa posi-
ção é clara” é ainda mais contundente sobre 
a postura do Grupo de Comunicação O POVO: 
“Nossa posição editorial é clara: somos a fa-
vor da Ciência. E o que a melhor Ciência nos 
diz hoje é que esse tratamento não é compro-
vado”. E explica sobre a independência entre 
as áreas comercial e editorial. “A decisão de 
publicar o anúncio, tomada pela área comer-
cial, respalda-se em critérios que a empresa 
aplica para abrir seu espaço publicitário, ca-
racterizado como tal e apresentado ao leitor 
sem qualquer tentativa de criar confusão 
com o editorial”. Essa independência é crucial 
tanto para a Redação quanto para o comer-
cial.  Mas, o departamento comercial preci-
sa analisar com mais critério o material que 
chega para que uma publicação não manche 
toda uma trajetória construída pela empresa. 

Sobre isso, o diretor Alexandre Medina 
Néri informou que a diretoria de Negócios, 

Marketing e Projetos Especiais seguiu as re-
comendações da empresa, incluindo o envio 
da peça ao Departamento Jurídico, antes da 
publicação. “O POVO entende que os anun-
ciantes têm o direito de comunicar, desde 
que seguidas as recomendações do jornal. E 
continuará com o indispensável cuidado e a 
necessária atenção para avaliar se os anún-
cios não ferem fundamentos constitucionais, 
não vão de encontro aos direitos humanos 
ou a quaisquer outros princípios que regem 
O POVO”, destacou o diretor. Importante que 
essa conduta seja seguida e que a anúncios 
com informações falsas como este sejam mais 
criteriosamente analisados e dispensados. 

No fi m, a publicação, tanto da matéria, 
quanto do editorial, foi uma forma de rees-
tabelecer o diálogo com os leitores. Um de-
les, inclusive, encaminhou mensagem após 
a publicação da matéria. “Com a publicação 
em destaque desta matéria O POVO deixa 
claro o seu compromisso com os fatos e a 
correta informação de seus leitores, o que 
é premissa fundante do jornalismo sério 
que, há mais de três décadas, me cativou e 
me fi delizou como leitor”.

Anúncios devem ser 

melhor analisados  
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HORIZONTAIS

App de residência - As duas unidades Housi, startup de moradia sob demanda parceira da in-
corporadora Diagonal, estarão a operar em 2024. É o que diz o cronograma. Uma na Ildefonso 
Albano e outra na Virgílio Távora (Estados Unidos foverer). Ao todo, cerca de 600 apartamentos. 
Rádio – As rádios O POVO CBN e CBN Cariri terão em breve nova programação. 

O Grupo Itapemirim taxia para entrar no 

mercado aéreo brasileiro, mas tem problemas 

em terra fi rme. Aliás, não tão fi rme assim. 
Carrega no bagageiro uma Recuperação Judicial 
(RJ), dívidas com fornecedores e tributos a 
entes federados. No fi nal do ano passado, 
o promotor Nilton Belli Filho, do Ministério 

Público de São Paulo, pediu à Justiça o bloqueio 
de bens do dono da Itapemirim, Sidnei Piva de 

Jesus. O Ministério Público já fi zera uma série 
de contestações sobre a administração do 
Grupo, em RJ desde março de 2016. Para o MP, 
a criação de uma empresa aérea não poderia 
ser feita sem avisar aos credores. Também no 
ano passado, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) negou 86 requerimentos 
feitos pela empresa para abrir novos mercados. 
Antes negara outros 178.

EX-THYSSENKRUPP

NO BRASIL E EUA
COMEÇOEMBAIXADORES

TkE é a nova marca 
que sobe e desce

O homem de 
12 patentes Hidrogênio: tudo 

ainda verde
Curso para 
aprender política

As empresas de private equity 
Advent International (“Advent”) e 
Cinven, compraram a thyssenkru-
pp Elevadores em junho de 2020, e 
mudaram para TK Elevador. Agora 
anunciam a nova marca global da 
empresa: TKE. No Brasil, a com-
panhia tem fábrica instalada em 
Guaíba (RS). A matriz brasileira 
responde pelo mercado de toda a 
América Latina e possui 67 fi liais. 

Joaquim Caracas abortou a car-
reira de aviador da FAB, mas tem 
a vida marcada por outro tipo de 
patente. A sua Impacto Protensão 
recebeu esta semana a 12ª patente 
e tem  mais 19 processos. O Ceará 
todo até 2019 tinha 44. Ele deu en-
trada em uma delas nos Estados 
Unidos. “Já começamos fazer os pri-
meiros contados por lá. Tecnologia 
genuinamente cearense sendo im-
plantada no Exterior”, vibra. Além 
dos EUA, está fechando um pacote 
de 30 torres na Bolívia, a utilizarem 
as tecnologias da Impacto. Uma das 
criações da empresa é a laje nervu-
rada. Como Caracas defi ne, a indus-
trialização das lajes. Oferece eco-
nomia de 40% a 50% de concreto, 
alivia o peso próprio da estrutura, e 
assim economiza no aço. 

Nota Técnica produzida pela Empresa de Pesqui-
sa Energética, intitulada “Bases para a Consolidação 
da Estratégia Brasileira do Hidrogênio”, alerta para a 
necessidade de formalização de uma estratégia na-
cional em um plano de ação do Governo Federal para 
a matriz. A função seria fazer o mercado rodar sem 
ser sufocado por entraves já antevistos pelos minis-
térios de Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia. 
Por exemplo, quem irá regular o mercado? Vem uma 
nova estatal por aí...Em tempo: o uso do hidrogênio 
exige alta pressão para armazenamento, em estado 
gasoso ou liquido. Provocado pela Port of Rotterdam, 
sócia no Pecém, o Ceará já defi niu como estratégico 
criar uma base de produção do combustível.

Promovido pelo Politize!, or-
ganização da sociedade civil de-
dicada à promoção da educação 
política, o programa Embaixa-
dores Politize! oferece formação 
com base teórica e ferramentas 
práticas para quem estudar polí-
tica. Mira em pessoas de todas as 
idades, mas sobretudo, jovens. As 
inscrições estarão abertas a par-
tir de amanhã e vão até 4 de abril. 
As pré-inscrições já estão: https://
egoi.page/1e23e3Q7t/embaixado-
res-preinscricao2021

CEARÁ REGULAMENTA COMÉRCIO ELETRÔNICO

S
aiu no Diário Oficial o decreto que cria 
no Ceará a regulamentação do comércio 
eletrônico (e-commerce) do varejo e ata-
cado no Estado. “O Ceará espera atrair 
grandes empresas do setor”, diz o secre-
tário do Desenvolvimento Econômico e 

do Trabalho, Maia Jr. 

Conforme o decreto, empresa no Ceará que realize 

exclusivamente vendas diretas para consumidor final, 
pessoa física, por meio da Internet, é enquadrável,  
desde que  realize por ano operações de saída de pelo 
menos R$ 20 milhões. Também não pode possuir no 
Estado nenhuma loja para venda presencial.

O imposto a ser recolhido será calculado sobre o 
valor da nota fiscal relativa às saídas de mercadorias 
destinadas a consumidor final, pessoa física, 

incluídos os valores do IPI, frete e carreto, seguro 
e outros encargos transferidos ao destinatário, da 
seguinte forma: nas saídas interestaduais, o crédito 
presumido do ICMS sobre o valor da saída será de 
11% quando a alíquota aplicável à operação for 12%; 
3,5%, quando a alíquota aplicável à operação for 
4% e a nacionalização da mercadoria importada 
for realizada pelo Porto do Mucuripe ou Pecém; 3% 
quando a alíquota aplicável à operação for 4% 

Ý

JOCÉLIO LEAL

SOBRE A CABEÇA OS AVIÕES, 
MAS NÃO APENAS...
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GUÁLTER GEORGE

UM INDECENTE PAPO DE BOTEQUIM

P
recisamos falar da Lava Jato, a operação 
que se vendeu como uma virada defi nitiva 
na luta de sempre do Brasil contra a cor-
rupção e que enfrenta um momento que 
ameaça lhe remeter direto ao lixo da his-
tória. Há um estágio novo na crise iniciada 

com a história dos vazamentos de conversas de grupos 
dos quais faziam parte investigadores e, nele, compli-
ca-se bastante a situação da midiática turma do Mi-
nistério Público que ditou o ritmo da agenda da política 
nacional durante anos, a partir das investigações que 
comandavam desde Curitiba. O ex-juiz federal Sergio 
Moro também terá muito que se explicar diante do que 
tem sido revelado.

A questão principal do debate, agora, é que não se trata 
de um conjunto de informações sobre as conversas, parte 
delas absolutamente criminosas do ponto de vista do que 
é permitido a agentes públicos, obtidas por jornalistas 
junto a fontes desconhecidas etc e tal. Esta é a etapa 
anterior, que gerou uma operação da Polícia Federal, 
batizada de Spoofing - ironicamente coordenada pelo 
então ministro Sergio Moro -, e que levou à identificação 
e prisão do hacker que detonou toda a situação, mas, 
principalmente, obrigou a realização de uma perícia em 
cima do material, hoje, por isso, reconhecido como oficial.

Eis a má notícia para Deltan Dalagnol e colegas da Lava 
Jato, tanto quanto para Moro. Há um atestado emitido 
pela PF, na qual ambos devem confiar, imagino, dizendo 
que não existe montagem e o conteúdo recolhido, coisa 
de sete terabytes, um mundo de informações, é “quente”. 
Ali tem procuradores conversando entre eles coisas que 
não se conversa nem mesmo numa mesa de bar, com 
toda a permissividade que tais ambientes possibilitam. 
Zomba-se de defeitos físicos, tripudia-se de situações 
em que há mortes envolvidas, até de crianças, coisa no 
geral deplorável, embora, sob um determinado ângulo, 
merecedor apenas de uma recriminação. Civilizatória, 
talvez. Porém, há trechos outros que simplesmente 
fulminam o devido processo legal, é algo objetivo e técnico.

Claro que conversar é possível, não se deve exigir 
que as partes sejam inimigas, mas os diálogos pelo 
Telegram dos quais participam procuradores e o 
juiz, ou nas quais relata-se ações articuladas entre 
eles, indicam muito mais do que aquilo que se tem 
como legalmente permitido. Há um magistrado, cuja 
tarefa no final seria decidir se as provas condenam ou 
inocentam o acusado, que reclama da pouca ênfase de 
alguém do Ministério Público durante uma inquirição, 
que comemora uma denúncia, que orienta, que chega a 
ajustar fases de operações policiais para lhes dar mais 

efetividade, enfim, tem-se ali muito mais do que sinais 
de um relacionamento possível. O distanciamento que 
Moro demonstra, por exemplo, é nenhum.

O material que tem sido divulgado a conta-gotas pela 
defesa do ex-presidente Lula, um dos nomes mais 
presentes às conversas captadas, pelo menos em seus 
trechos mais indecentes, deve servir de base a um 
julgamento da suspeição de Sergio Moro na primeira 
condenação ao petista, pelo caso do triplex no Guarujá, 
e tem deixado muita gente estarrecida, inclusive entre os 
que seguem (ou seguiam) defendendo a Lava Jato. 

Para Dallagnol, Moro e os demais envolvidos enfrentarem 
a situação mostrando que ainda há razão para seguir 
lhes dando crédito é preciso um gesto mais forte do que 
até agora foram capazes de oferecer. Deveriam eles vir 
a público dizer, simplesmente, que nunca aconteceram 
aqueles conversas, ao menos nos pontos que indicam 
conluios e articulação ilegal entre acusadores e juiz. 
Alegar que não lembra ou sugerir edições pode até ajudar 
na fase jurídica, mas será fatal no aspecto político da 
discussão, aquele que o estilo Lava Jato, com estímulo 
permanente do seu coordenador, cuidava de colocar como 
foco prioritário de todos os passos que a força tarefa dava 
no seu propósito quase obsessivo de condenar Lula.

Pequeno exemplo, 
grande gesto

De maus exemplos a política brasileira já anda 
cheia. Vou abrir espaço aqui para uma referência 
positiva que vem de lá (da política) e que acontece 
em Senador Sá, pequeno e pobre município do Norte 
do Ceará. Ao assumir o cargo, em janeiro, e diante 
do cenário pavoroso à volta, o prefeito Bel Júnior, do 
PP, anunciou redução de 37% nos seus vencimentos 
e de 60% no dos secretários municipais. Mesmo 
que não vá resolver o problema, pelo volume, é um 
gesto de símbolo importante para o momento.

O limite da educação
Muita gente notou a mudança de tom e de 

atitude do governador Camilo Santana (PT) no 
novo episódio de tensão com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), com a vinda dele ao 
Ceará. Antes, o petista respondia pelo silêncio 
ou parecia fazer algum cálculo antes de reagir a 
alguma provocação de Brasília. Agora, foi claro, 
objetivo e direto ao se colocar como contraponto 
às atitudes de incentivo às aglomerações durante 
a permanência de Bolsonaro entre nós. Ganhou 
pontos no petismo nacional, sem dúvida.

Na contramão de Bolsonaro
Antipetista, aliado do governo Bolsonaro em 

muitos pontos, o senador cearense Eduardo 
Girão, do Podemos, volta a aplicar o critério da 
independência para ir de encontro aos interesses 
do Palácio do Planalto. Ele anuncia apoio total a 
Projeto de Decreto Legislativo do oposicionista 
Randolfe Rodrigues (Rede/RR) que tenta sustar 
as medidas estabelecidas pelo presidente, por 
decreto, flexibilizando o porte de armas. Girão é 
um histórico opositor da ideia de proliferação de 
armas de fogo no Brasil.

O anúncio fi cou no anúncio
Deu em nada até agora, no frigir dos ovos, a ameaça do 

presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, de tomar do 
deputado federal Pedro Bezerra o comando da sigla no Ceará, o 
que aconteceria (e não aconteceu) já na segunda-feira passada, 
dia 22. Represália, lembre-se, ao voto do parlamentar pela 
prisão do colega bolsonarista Daniel Silveira. Novidade mesmo 
no período apenas que o Daniel em questão, na cadeia, teria 
assinado ficha de filiação ao partido. Tudo a ver.

Ter opinião pode. E perguntar?
Aliás, a turma que defende a liberdade de expressão (ótima 

bandeira), precisa dar uma corrida até o Acre para apoiar o 
jornalista João Renato Jácome. Ele foi demitido de cargo que 
ocupava na prefeitura de Rio Branco por ter importunado o 
presidente Jair Bolsonaro, fazendo trabalho de freelancer para 
a agência Estado, ao indagá-lo sobre a situação do filho, Flávio, 
no STJ. Veja bem, não é o direito de ter opinião que se viu posto 
em xeque, mas, pior ainda, o de simplesmente perguntar.

A briga vai ser grande
Prefeitos cearenses começam a fazer chegar aos deputados 

da bancada federal a preocupação de todos eles com a ideia 
de que se possa acabar com os limites de gastos públicos com 
educação e saúde, dentro de uma cesta compensatória para 
abrir espaço para o dinheiro da ajuda emergencial. Por enquanto 
o movimento é tímido, porque no próprio Congresso a coisa tem 
dificuldade para andar, mas, à medida em que isso aconteça, o 
barulho tende a ser grande. A pressão também.

Por que que 

Nicolelis saiu
A saída do cientista Miguel Nicolelis da 
coordenação do comitê científi co do Consórcio 
Nordeste é resultado, na verdade, do choque 
cada vez maior entre o que defende o grupo 
técnico e o quer (ou permite) o lado político dos 
governos da região. Um defende medidas mais 
duras de restrição das atividades, apontando a 
seriedade do momento e as perspectivas de 
agravamento, enquanto o outro quer a 
normalidade possível, a partir de cálculos 
políticos sobre o que representaria impor mais 
difi culdades às atividades econômicas.

Talvez seja possível compreender ambas as 
posições. Porém, quem acha alarmista o tom de 
Nicolelis, que fala hoje na necessidade de parar 
total o País para conter o vírus, poderia fazer 
uma rápida pesquisa sobre a situação atual e 
recordar como a maioria de nós, leigos em 
termos de ciência, reagíamos, lá no começo da 
crise, àquelas previsões de 200 mil, 300 mil 
mortes que a turma da ciência fazia quando 
contávamos as vítimas no País ainda usando 
apenas os dedos das mãos.

Acontece que a turma está cansada de gritar e 
não ser ouvida. Mais do que isso, de ser ignorada 
e até atacada pela defesa do que consideram 
certo e que vai fi cando claro que é o que precisa 
ser feito para se evitar uma tragédia maior do 
que a que temos assistido. Para agravar tudo, 
ainda há um presidente da República, com a 
força do cargo, da voz e da popularidade, 
oferecendo palco e força à turma do contra. 
Nicolelis cansou e resta torcer que os outros 
ainda disponham de energia para uma briga que, 
infelizmente, ainda está longe do seu fi nal.
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‘LA CREMA DE LA CREMA’
Atendendo a leitores espe-

cialmente pormenorizan-

tes, trago neste domingo um 

apanhado das criações do 

laboratório desta mais que 

sexagenária coluna, a mais 

antiga do mundo, abordan-

do, de início seletivo, batis-

mos ministrados à bancada 

feminina, direta ou indireta-

mente se expressando. 

A Cearense da Casa Branca, 

Edith Gentil Pinheiro Guima-

rães, que inclusive, numa re-

cepção, foi apresentada à ex

-primeira-dama sra Franklin 

Delano Roosevelt, pelo pró-

prio presidente John Kenne-

dy, que pouco depois seria sa-

crificado em Dallas. 

A Delegada Que Só Prende Por 

Amor, para Margarida Borges, 

que, entre tantas vantagens, é 

também uma lady.

A Sociedade Cearense se Di-

vide em Três Períodos, Antes, 

Durante e Depois de Maristher 

Gentil, sendo o colunista intei-

ramente fanzoca da segunda. 

Miss Sobral, para Sofia Car-

neiro da Silveira, nascida Mari-

nho de Andrade, quase sempre 

apontada como a mulher mais 

bonita da Princesa. 

Santa Maria, para a senhora 

Amoreira. 

A Sobrinha Fatal, para Moema 

São Thiago, cuja eleição para 

deputado pelo PDT de Brizola 

ceifou a carreira do tio Flávio 

Marcílio, três vezes presidente 

da Câmara Federal. 

A Construtora de Paredes, 

para Ignez Fiúza, que povoou 

as casas dos abonados com 

a elite pictórica brasileira, 

estabelecendo uma nova cul-

tura existencial. 

Vermeil, para Selma Bitar, 

candidata de Aída Coelho, sua 

colega das Amigas do Livro, à 

imortalidade acadêmica, que é 

prata banhada a ouro. 

A Sucessora, para Emília Cor-

rea Lima, que recebeu ingratís-

sima tarefa de substituir Miss 

Brasil Martha Rocha. 

Pensão Moreira, para a 

quadra da pernambucana 

e seu esposo José, que hos-

pedaram o general Castello 

Branco, nas vezes que veio 

a Fortaleza como presidente 

da República. 

A Moça das Esmeraldas, para 

Consuelo Dias Branco, que tem 

os olhos bem parecidos com a 

pedra preciosa. 

A Face Oculta, para dona Ode-

te Bachá, que, aos 98 anos, fa-

zendo seu crochê e professando 

sem alarde gestos de grandeza 

para entes queridos. 

Castelo de Bolso, para o pa-

lacete de Lurdes e Luiz Gen-

til, que, como quase todos, 

virou condô, e do qual me 

despedi enxugando geladís-

sima champagne Crystal, 

que eu mesmo levei. 

A Papi-sa-do-Palco, para 

Nadir Saboya, que pôs o José 

de Alencar abaixo, quando 

caiu dura da cadeira, após 

ser estrangulada pelo re-

pórter, em sua única par-

ticipação na ribalta, pro-

tagonizando A Ratoeira, de 

Agatha Christie. 

E, A Pequena Notável, para 

confreira Adísia Sá. 

LUCIANA Dummar, 
Garota Prodígio, 
abraçando Lêda... Maria

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há 25 anos Há 35 anos Há 55 anos
1996. MEMÓRIA

O abandono do 

Mausoléu de 

Castelo Branco

O Mausoléu na Avenida 
Barão de Studart, onde estão 
os restos mortais do ex-
presidente Castelo Branco, 
está abandonado. Embora bem 
conservado do ponto de vista 
físico, não tem vigilância e 
tampouco algum informe sobre 
o acervo. No mausoléu já teve 
um relógio Patec-Filipe de ouro 
maciço que sumiu em 1980.

1986. ECONOMIA

Cruzado, a nova 

moeda do Brasil

O congelamento de preços 
e salários a partir de hoje, 
extinção da correção 
monetária, criação da 
Secretaria do Tesouro e do 
Cruzado, em substituição ao 
Cruzeiro, com menos três 
zeros, minidesvalorização do 
cruzeiro em relação ao dólar, 
são as principais medidas do 
“pacote econômico” que 
o Governo anunciará hoje 
a Nação. 

1966. MUNDO

Contrabando de 

minério é confi rmado
As autoridades militares mineiras 
estão de posse de mapas de 
todos os campos onde posavam 
aviões de contrabandistas norte-
americanos de minérios atômicos. 
As autoridades concluíram que 
a principal sede das operações 
contrabandistas era São João 
del Rey, onde foram detidos três 
infratores entre os quais uma 
mulher e um soldado 
norte-americano.
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NÃO VAI CHOVER MAIS FLOR BRANCA NA ESQUINA

E
ra na esquina da Afonso Celso 
com Monsenhor Bruno. Mata-
ram o único ipê branco que exis-
tia por aqui. Uma pena! Era raro 
e parecia que nevava quando se 
punha em fl or. 

Nunca sonhei com neve no Semiárido nem 
no litoral, por isso mesmo era algo fora do 
comum vê-lo florir nos novembros ou, menos 
se esperava, em algum dia de junho.

E era passageiro. Quem não passasse logo 
pela esquina que nevava em Fortaleza perdia 
o presente. A copa toda um vestido de noiva, 
daqueles de véu, grinalda, cauda longa e 
decotes sem soutien e tules.

Era um prazer. Nos primeiro dois dias 
sustentava a primeira florada sem nenhuma 
folha verde no caule e galhos pretos e centenas 
de botões explodindo. Bonito dando flor em 
meio ao asfalto, ao poste feio da Enel e numa 
calçada desconfortável de se ir. 

Era o que tinha de mais bonito (e raro) nesse 
lado da esquina. Na diagonal existem duas 
mangueiras de periquitos, em frente dois 
jambos antigos e, vizinho, um pé de jasmim. 
Pra que mataram o ipê branco?

Era miúdo para um pé de ipê, não passava 

de três metros e era magrinho. Mas todo ano, 
quando madrugava explodindo em flor eu 
corria para ficar feito besta debaixo dele. 

De noite - sob a luz incidente do poste, sem 
nenhum um carro, nenhuma lua cheia e 
apenas o medo de algum ladrão ou da polícia 
cismar com minha aparência “marginal” - não 
cansava de ir lá. 

Inventava que ia fotografá-lo, mas o desejo 
era me encostar nele. Ainda mais nos dias em 
que chovia o branco. Uma, duas, três, seis... 
dez flores flutuando em espiral até o chão. 

Não é fantasia, pode ser coisa de doido, mas 
se você se permitir com alguma árvore entrará 
num filme (real) do Akira Kurosawa.

Foi uma poda criminosa no ipê. Dessas bem 
pandêmica, de morte mesmo. 250 mil em 
dores, sem pai nem mãe nem vô nem vó nem 
outros queridos idos. 

Cortaram tanto o corpo dele na copa que  
morreu um mundo ali. Tem gente que nem 
imagina quantos habitam uma galáxia numa 
única árvore. 

O ipê e bem uns dez que me deram notícia, 
nessa última semana de Covid, morreram sem 
ar e são saudades. 

Um luto doído! Dizem que o corpo precisa 
também da tristura, mas demais esmorece 
o prumo. Há um mês, passo lá para ver se 
alguma folha verde rebenta. Sou feito de 
Caatinga, padeço e torno. Não, não. 

Na esquina tem uma inexistência, o ipê não 
respira mais. E é porque há um ano morremos 
sem fôlego, mas nem isso nos faz deixar de 
querer derrubar árvores e ignorar a morte 
dos outros. 

Próxima vez que for à esquina da Afonso 
Celso com Monsenhor Bruno, lá é o 
consultório do urologista que me toca os 
escondidos, vou perguntar por que tanta 
indelicadeza com o ipê branco. Já não 
bastam tantas mortes para se chorar quase 
todo dia?

Será que ele é um dos médicos que não crer 
em ipês sonhadores? Será que o doutor nunca 
floriu nos novembros? 

Toda vez que passo lá, sinto falta de   chover 
flor. Uma saudade grande do ipê, de dona Gal 
e de outros que foram levados entre o ano 
passado e agora. 

Ainda há o tronco e os galhos na calçada mal 
cuidada. E só saudade.   

Na esquina tem uma inexistência, o ipê não respira mais. 

E é porque há um ano morremos sem fôlego
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A ponte área Fortaleza-São 
Paulo, um almoço seguido por 
uma reunião de mais de quatro 
horas e uma foto do contrato 
assinado enviada por WhatsApp 
selaram a contratação de maior 
impacto e sucesso da história do 
futebol cearense. Antes da pas-
sagem de Rogério Ceni pelo Pici, 
outros nomes de relevância na-
cional e internacional já haviam 
atuado no esporte local, mas a 
presença de Ceará e Fortaleza 
na Série A modifi cou o status no 
mercado da bola.

Os tempos de orçamentos 
apertados e contratações aos 
montes muitas vezes faziam os 
clubes recorrerem a emprésti-
mos de atletas ou jogadores ofe-
recidos por empresários, geral-
mente em decisão monocrática 
— do presidente da agremiação, 
dono da caneta. A ascensão es-
portiva reforçou a necessidade 
de profi ssionalização dos depar-
tamentos de futebol e introdução 
das novas tecnologias para mini-
mizar a margem de erro.

Tanto Vovô quanto Tricolor 
contam com executivos de fu-
tebol — Jorge Macedo e Sérgio 
Papellin, respectivamente — e 
departamentos de análise de 
desempenho, que monitoram, 
observam e dissecam dados e 

informações de atletas dos mais 
diversos pontos do globo terres-
tre, com auxílio do softwares, 
para municiar os dirigentes da 
maior segurança possível ao se-
lar uma contratação.

Em alguns casos, é possível 
unir bons números e repercus-
são. O interminável Magno Al-
ves passou diversas vezes por 
Porangabuçu — e com muitos 
gols. Em 2019, após deixar o Vas-
co da Gama-RJ, Thiago Galhar-
do decidiu defender o Alvinegro 
e foi destaque no Campeonato 
Brasileiro. A decisão passou por 
um fator importante, citado pelo 
meia: organização fi nanceira.

“E o salário em dia, por incrível 
que possa parecer, por ser uma 
coisa básica de gestão, é um di-
ferencial no futebol. E é por con-
ta disso que esses clubes, muitas 
vezes, acabam conseguindo ven-
cer a concorrência para trazer 
jogadores que o mercado como 
um todo se interessa. Foi o que 
aconteceu quando o Fortaleza 
contratou David, quando o Cea-
rá conseguiu renovar com Vina, 
quando o Bahia trouxe Rossi e por 
aí vai”, explicou o ex-vice-presi-
dente e ex-diretor executivo do 
Bahia, Pedro Henriques.

Para a temporada 2020, o Cea-
rá mudou a postura e investiu 
mais de R$ 8 milhões em direitos 
econômicos de atletas. O mais 
caro foi o volante Charles, que 
teve 50% dos direitos adquiri-
dos por R$ 3 milhões. A reboque, 
vieram nomes como Fernando 

AFONSO RIBEIRO
afonsoribeiro@opovo.com.br

SÉRIE

O material 
sobre “A 
era de ouro 
do futebol 
cearense”, 
com quatro 
reportagens 
consecutivas 
no O POVO, 
começou 
ontem e vai 
até a próxima 
terça-feira
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ESPORTES

OS ATLETAS HOJE 

ENXERGAM MUITA 

CREDIBILIDADE NA 

GESTÃO DOS CLUBES 

DO NORDESTE

KALUS CÂMARA, 
EXECUTIVO DE FUTEBOL

Prass, Vina, Felipe Vizeu e Rafael 
Sobis, além do técnico Guto Fer-
reira. Grande destaque, o camisa 
29 ampliou o vínculo até 2024.

Em 2021, o Vovô pretende 
dobrar a aposta no mercado 
da bola. Já desembarcaram no 
estádio Carlos de Alencar Pinto 
os atacantes Jael e Yony Gon-
zález e há acerto encaminhado 
com Stiven Mendoza. O olhar 
para as opções internacionais 
e jogadores estrangeiros passa 
o recado do patamar atual em 
mesas de negociação.

O Fortaleza deu o primei-
ro passo com a vinda de Rogé-
rio Ceni, em 2018, e conseguiu 
atrair outras fi guras relevantes 

nos anos de Série A, com direito 
à contratação mais cara da his-
tória do futebol cearense (David). 
Ídolo tricolor, o atacante Osval-
do retornou o Pici após rodar o 
mundo. Na sequência — quase 
sempre convencidos por uma li-
gação do ex-treinador — chega-
ram Wellington Paulista, Paulão 
e David, por exemplo. Este último 
foi comprado por R$ 5 milhões e 
alterna entre altos e baixos.

Com os cofres abalados pelos 
efeitos da pandemia de Covid-19 
e sem o fator Ceni, o Leão deve 
ter postura mais discreta na 
nova temporada, mas a imagem 
de gestão organizada e a valori-
zação da marca do clubes pelos 
bons resultados nos últimos anos 
servem de incentivo.

“Os atletas hoje enxergam 
muita credibilidade na gestão 
dos clubes do Nordeste, então já 
é um destino superinteressante 
para os jogadores”, ponderou o 
executivo de futebol Klaus Câma-
ra, com passagens por Cruzeiro
-MG, Sport-PE e Grêmio-RS.

“Existe um movimento hoje de 
profi ssionalização de gestão nos 
grandes clubes e temos visto clu-
bes iniciando grandes projetos. 
Acredito muito que o crescimen-
to do futebol nordestino se dá 
exatamente em virtude de qua-
lifi cação profi ssional em todas 
as áreas de atuação, um projeto 
técnico bem desenvolvido, uma 
gestão de qualidade, com auste-
ridade, responsabilidade fi nan-
ceira e orçamentária”, completa.

CENÁRIO RELEVANTE
| EM ALTA |  RESPALDADOS POR SALÁRIOS EM DIA E PLANEJAMENTO, CEARÁ E FORTALEZA 
CONSEGUEM NOVO STATUS EM NEGOCIAÇÕES COM NOMES IMPORTANTES

ESPORTESESPORTES
Vina 
renovou: 
retrato 
do bom 
momento 
financeiro 
do Ceará

Rogério Ceni 
viabilizou 

um projeto 
vencedor no 

Fortaleza, 
entre 2017 e 

2020

CRISTIANE FROTA 
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COMEÇA A
DECISÃO

Quase dois meses depois das 

semifinais, a Copa do Brasil enfim 
será decidida. Neste domingo, às 
21 horas (de Fortaleza), Grêmio e 
Palmeiras se enfrentam em Por-

to Alegre pelo primeiro jogo da 
final do torneio. Marcada inicial-
mente para às 16 horas, a partida 
foi adiada em algumas horas por 
pedido do Governo do Rio Gran-

de do Sul, já que no período no-

turno os bares estarão fechados, 
evitando assim aglomerações 
em temos de extrema gravidade 
na pandemia do novo coronaví-
rus, que segue matando mais de 
mil pessoas por dia no Brasil.

As duas equipes estão invictas 
na competição. Enquanto o Tri-
color gaúcho superou Juventu-

de e Cuiabá duas vezes e levou a 
melhor sobre o São Paulo com um 
triunfo e um empate, o Alviverde 
passou por Red Bull Bragantino, 
Ceará e América-MG com quatro 
vitórias e dois empates.

Visando a grande decisão, os 
dois clubes pouparam, natural-
mente, seus principais jogadores 
na última rodada do Campeona-

to Brasileiro. Como conquistou 
o Campeonato Gaúcho, a Copa 
do Brasil seria o segundo título 
do Grêmio na temporada. Já o 
Palmeiras, campeão paulista e 
da Libertadores, vai em busca de 
seu terceiro troféu.

Para a primeira partida da fi-

nal, o Verdão não poderá contar 

com o meia Patrick de Paula, diag-

nosticado com covid-19. O atacan-

te Breno Lopes, autor do gol do tí-
tulo da Libertadores, também está 
fora, já que defendeu o Juventude 
nas primeiras fases do torneio.

No lugar de Patrick, o técni-
co Abel Ferreira deve optar por 
Gabriel Menino, recuperado de 
entorse no tornozelo direito. As 
dúvidas do técnico português, 
portanto, são na lateral-direi-
ta, onde Mayke e Marcos Rocha 
brigam por posição, e na for-

mação da equipe.
Caso opte por iniciar com 

três atacantes, Willian deverá 
ser titular junto de Rony e Luiz 
Adriano. Se Abel escolher um 
esquema com quatro meias, 
Menino terá função mais avan-

çada, enquanto o volante Dani-
lo figurará entre os 11.

O Grêmio, por sua vez, não po-

derá contar com o zagueiro Pedro 
Geromel. No fim de janeiro, o jo-

gador sofreu uma lesão nos liga-

mentos do tornozelo esquerdo. Os 
meias Matheus Henrique e Maicon, 
por outro lado, devem retornar 
diante do Verdão.

Além do título, a Copa do Bra-

sil também vale uma vaga na fase 
de grupos da Libertadores para o 
Tricolor gaúcho. Como terminou o 
Brasileirão em sexto lugar, o time 
de Renato Portaluppi está classifi-

cado apenas para a primeira fase 
do torneio continental.
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Grêmio e Palmeiras novamente estão 
numa final de Copa do Brasil

Foi dada a largada para a 
Copa do Nordeste 2021. Na tar-

de de ontem, foram realizados 
três jogos. Melhor para Vitória 
e Altos-PI, que venceram, em 
casa, os seus jogos contra Santa 
Cruz e Confiança, respectiva-

mente. Botafogo-PB e 4 de Ju-

lho-PI ficaram no empate em 
0 a 0, no estádio Almeidão, em 
João Pessoa-PB. Uma partida 
morna em que a melhor chance 
foi dos visitantes, quando Ted 
Love acertou a trave.

No Barradão, o Vitória ven-

ceu por 2 a 0, com gols de Van, 
aos 25 do segundo tempo, e 
Fernando Neto, cobrando pê-

nalti, aos 38 do segundo tem-

po. A partida foi marcada pelo 
baixo nível técnico, com ambas 
as equipes errando bastante e 
criando pouco. O Vitória, pelo 
menos, foi recompensado por 
estar mais no campo adversá-

rio a partir da segunda etapa. 
O Rubro-Negro joga no próxi-
mo sábado, 6, contra o Ceará, 
na Arena Castelão. Já o Altos
-PI, também jogando em casa, 
bateu, de virada, o Confiança 
por 2 a 1. Os gols do Altos fo-

ram marcados por Klenisson, 
aos 40 do primeiro tempo, e 
Ray, três minutos mais tarde. 
Gean, contra, havia marcado 
para o Confiança aos 26 do pri-
meiro tempo. 4 de Julho, Santa 
Cruz e Confiança estão no gru-

po A, o mesmo do Ceará. Já Al-
tos, Botafogo e Vitória estão no 
B, onde está o Fortaleza.

Outros três jogos ocorrem 
hoje: CSA x Treze, às 18 horas; 
Salgueiro x Bahia, às 18 horas; 
e Sport x Sampaio Corrêa, às 20 
horas. Ceará e Fortaleza, por 
sua vez, estreiam no meio da 
semana. O Vozão encara o ABC, 
em Natal, na segunda-feira, 1º, 
às 21h30min, e o Fortaleza joga 
em casa contra o CRB, na quar-

ta, 3, às 19h30min.

Copa do 
Nordeste: 
Vitória e Altos 
ganham

FUTEBOL NORDESTINO

Grêmio
4-2-3-1: vanderlei; victor 
Ferraz, Paulo miranda 
(david Braz), Kannemann 
e diogo Barbosa; maicon 
(lucas silva) e matheus 
Henrique; Ferreira, Jean 
Pyerre e Pepê; diego souza. 
téc: renato Portaluppi

Palmeiras
4-3-3: Weverton; marcos 
rocha (mayke), luan, 
gustavo gómez e matías 
viña; Felipe melo, gabriel 
menino e raphael veiga; 
Willian (danilo), rony e 
luiz adriano. téc: abel 
Ferreira

COPA DO BRASIL

Data: 28/2/2021
Horário: 21h (de Brasília)
Local: arena do grêmio, em 
Porto alegre (rs)
Árbitro: marcelo de lima 
Henrique (rJ)
Assistentes: rodrigo 
Figueiredo Henrique Correa 
(Fifa-rJ) e alessandro alvaro 
rocha de matos (Fifa-rJ)
vAr: rodrigo Nunes  
de sá (rJ)

x

FicHA técnicA

edição: FErnAnDo GrAZiAni  |  FerNaNdograziaNi@oPovodigital.Com  |  85 3255 6101

QUinA nº5502

29 45 50 68 72

mEGA-SEnA nº2348

02 03 07 48 51 54

15 49 42 62 7648 69 

timEmAniA nº1606

time: amÉriCa-mg

01 13 06 23 3111 25 

DiA DE SortE nº424

|COPA DO BRASIL| Campeão da Libertadores, paLmeiras 
tentar fazer história enCarando o Grêmio na finaL
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| Cartola |  Abre esportes

O INCRÍVEL CITY
|FUtEBol INtErNaCIoNal| Manchester city alcança iMpressionante Marca de 20 
vitóriAs seguidAs e AssombrA o mundo com futebol intenso nA defesA e no AtAque

Líder absoluto do Campeona-
to Inglês com 62 pontos - 13 de 
vantagem sobre o Manchester 
United - o Manchester City con-
seguiu uma marca impressio-
nante, neste sábado, ao vencer 
o Wet Ham por 2 a 1, em uma 
partida de grau de dificuldade 
elevado. Sob o comando do técni-
co Pep Guardiola, o time chegou 
aos 60 pontos conquistados nos 
últimos 60 disputados, ou seja, 
20 vitórias consecutivas, levando 
em conta partidas em todas as 
competições que disputa na atual 
temporada: Liga dos Campões da 
Europa, Premier League, Copa da 
Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Orgulhoso, o treinador espa-
nhol confirmou a surpresa pela 
condição alcançada pelo elenco 
e garantiu que o número é uma 
das maiores conquistas da equi-
pe. “Neste período, nesta era, 
com esta situação global, conse-
guir 20 vitórias consecutivas tal-
vez seja uma das nossas maiores 
conquistas”, disse em entrevis-
ta coletiva após vitória por 2 a 1 
contra o West Ham.

O técnico também destacou a 
força mental do time. “Isso não 
significa que vencemos o cam-
peonato, mas neste período, 
talvez o pior na Inglaterra, no 
inverno, sem descansar nos úl-
timos três ou quatro meses, com 
jogos a cada três dias, com covid 
e lesões... ter essa sequência de 
vencer, vencer e vencer mostra a 
força mental da equipe”.

Nestes 20 jogos, o City tem 

mostrado futebol ofensivo, inten-
so, criativo e organizado, tanto 
que marcou 51 gols, média altíssi-
ma de 2,55 por partida. O sistema 
defensivo também mostra força. 
Sofreu apenas sete gols, média de 
0,35 por jogo, construindo um sal-
do de 44 gols no período.

Com um elenco formado de 
grandes de craques mundiais, 
como Ruben Dias, Bernardo Sil-
va, Mahrez, Rodri, De Bruyne, 
Aguero, Sterling e João Cance-
lo, três brasileiros também se 
destacam. O goleiro Ederson é 
titular absoluto e protagonista 
da ótima fase. São 31 partidas 
na temporada 2020/2021, mui-
tas saindo de campo sem sofrer 
gols. O atacante Gabriel Jesus 
entrou em campo 25 vezes e já 
soma nove tentos marcados. Já 
o meio-campista Fernandinho 
atuou 19 vezes. 

FErNANDo GrAZIANI

fernandograziani@opovodigital.com

aFP

GuArDIolA: técnico catalão é dos 
melhores do mundo
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SEGUNDA-FEIRA
1/03
Bibi confronta Rubinho e termina o casamento com o bandido. Nonato diz a 
Simone que acredita que Silvana esteja envolvida com agiotas. Bibi depõe 
perante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza fl agra os dois. Rubinho ordena que 
Bibi pegue a pensão de Dedé com Carine. Bibi investe contra Carine e Jacy 
pede ajuda a Rubinho.

TERÇA-FEIRA
2/03
Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere que a 
mãe frequente o grupo de apoio. Irene provoca Joyce, que decide denunciá-la. 
Ritinha visita Ruyzinho. Eugênio é intimado a pagar pensão para Irene. Zeca se 
recusa a ajudar Ritinha. Jeiza vence sua luta. Gerson sofre um assalto
e acaba morto.

QUARTA-FEIRA
3/03
Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam a esposa de Gerson. Ritinha conce-
de uma entrevista para a TV para conseguir reaver Ruyzinho. Bibi descobre 
que Rubinho deu seu carro para Carine. Bibi cobra o dinheiro que deixou com 
Silvana, que se desespera. Bibi agride Carine.

QUINTA-FEIRA
4/03
Abel responsabiliza Ritinha pelos problemas na vida de Zeca. Mira se assusta 
com Irene. Zeca mente em depoimento para ajudar Ritinha. Rubinho provoca e 
acaba sendo humilhado por Bibi, que revela traição com Caio. Cibele entrega o 
exame de DNA para Ruy e diz que ele não é o pai do fi lho de Ritinha.

SEXTA-FEIRA
5/03
Ruy insiste que é pai de Ruyzinho e pede que Cibele não mostre o exame para 
ninguém. Após discussão com Irene, Mira teme por sua segurança. Bibi é 
despejada de casa por Rubinho. Bibi fi ca chocada ao descobrir que o dinheiro 
que deixou com Silvana foi gasto pela arquiteta em jogo.

SÁBADO
6/03
Irene espezinha Eugênio. Mira entrega para Dantas tudo o que sabe sobre 
Irene. Eugênio conforta Ivan e diz que a família estará ao lado dele na retirada 
dos seios. Irene morre ao cair no fosso do elevador.

GLOBO

A Força do Querer
21H30
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Gênesis
21H

SEGUNDA-FEIRA
1/03
A rainha Enlila critica o posicionamento de Ibbi-Sim. Terá se compromete com 
Sharur e pede segredo. Oguedi diz pretender se vingar do rei. Ibbi-Sim negocia 
a liberdade do fi lho com Sumuabum. O rei não paga pela liberdade de Abrão. 
Morabi discursa a seu próprio favor. Terá mostra empenho em salvar Abrão. 
Terá é provocado pela rainha. Os amoritas preparam um ataque. Sumuabum 
leva Dnin-Sim e Abrão para a troca de reféns. Morabi ameaça Terá.

TERÇA-FEIRA
2/03
Os reféns são trocados. Os amoritas saem dos esconderijos e surpreende a 
todos. Após a troca de reféns, Hod chama pelo rei e fala da proximidade entre 
o general Gurik e a rainha. As pessoas na cidade correm desesperadas. Danina 
bebe a poção feita pela feiticeira e começa a passar mal. Os amoritas avançam 
para o palácio. Harã se assusta ao chegar no local. Terá luta com um invasor. Os 
amoritas invadem o palácio. A taberna é invadida. 

QUARTA-FEIRA
3/03
Terá é ferido. Dov e Ekur lutam até o fi m. Zolari faz um enorme sacrifício para 
salvar o príncipe. Diante dos invasores, Morabi implora para não morrer. Kissare 
recupera a memória. Enlila reencontra o fi lho. Terá fi ca triste com a ausência da 
família no casório. Iafa e Lamassi se casam em uma festa popular. Danina bebe 
muito e revela seu segredo. Ekur e Enlila se preocupam com o posicionamento 
do rei. Desolada, Amat acaba caindo em um rio.   

QUINTA-FEIRA
4/03
Nadi presta homenagem a Kissare, mas o sacerdote se revolta. Ela pede o apoio 
de Terá. Abrão não consegue salvar Amat. Terá e Nadi discutem na noite de núp-
cias. Amat se propõe a ajudar na criação do fi lho de Danina. Raduana conta para 
Abrão e Harã que Danina está grávida de Terá. Eles fi cam decepcionados com o 
pai. Enlila e Oguedi armam um plano mortal contra o rei. Sob o olhar de Lúcifer, 
Nadi dá uma sugestão a Terá que vai contra as leis de Deus. 

SEXTA-FEIRA
05/03
Terá fi ca assustado diante da revolta de Nadi. O rei ameaça Lilit. Terá faz uma 
grave acusação contra Nadi e a sacerdotisa o olha com ódio. Fingindo preocupa-
ção, a rainha pede socorro. Lugali começa a desconfi ar. O soldado procura Enlila 
e diz já saber de toda a verdade. Lugali a chantageia e exige o lugar de Gurik. 
Nadi seduz Terá e mostra seu interesse em ter um fi lho dele. O rei Ibbi-Sim 
questiona a rainha Enlila sobre sua possível traição.  
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