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NOSSO PAPEL

Receita Federal 
começa a receber 
hoje Declaração do 
Imposto de Renda 
de 2021 PÁGINA 18

ECONOMIA

Ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas 
defende entrega de 
obras inacabadas, novas 
regulações e PPPs PÁGINAs 8 e 9

PÁGINAS AZUIS

Cresce pressão 
por CPI da 
Covid-19 após 
visita de Bolsonaro 
ao Ceará PÁGINA 12

POLÍTICA

Atrapalhadas 
por pandemia, 
264 obras de RC 
ficaram para Sarto 
terminar PÁGINAs 10 e 11

REPORTAGEM

O POVO MAIs
maiS.opoVo.Com.br

aponte a câmera do celular 
para o código, navegue pelo 
o poVo+ e veja esta edição e 
muitos outros conteúdos

O dia 1º de março é uma data marcante para o Ceará. Hoje, o jornal Diário do 
Nordeste deixa de circular em sua versão impressa. Por quase 40 anos, ele foi 
nosso principal concorrente e, diferentemente do que muitos podem pensar, 
seu encerramento não nos alegra. Sempre que um jornal deixa de ser impresso, 
fecha-se um espaço de debate, e a democracia se enfraquece. E isso é muito mais 
importante do que uma mera disputa comercial.

Para nós, a imprensa é um farol em qualquer sociedade – sua luz, muitas vezes, 
guia, revela as sombras e coloca ideias no holofote, onde podem ser testadas. 
Demarca e, com isso, documenta. Obviamente, ela não se limita ao impresso, e  
O POVO sabe muito bem disso. Afinal, temos plataformas digitais com audiências 
crescentes e o maior engajamento entre os veículos cearenses.

Por mais que nos interessemos por esse caminho fascinante, jamais deixaríamos de 
reconhecer o enorme valor do impresso, uma plataforma fundamental especialmente 
na formação da opinião pública. Nos últimos dias, muitos têm nos perguntado se 
seguiremos o caminho do Diário do Nordeste. Para alegria de uns e tristeza de outros 
tantos, a resposta é “não”. 

Primeiro porque nunca o papel do jornal foi tão importante: manter de pé a 
democracia. Manter ativo o espaço cívico, estimular o debate (mesmo que, 
eventualmente, trazendo à tona argumentos com que o leitor não concorde), furar 
as bolhas que nos aprisionam na nossa convicção.

Mas não apenas isso. É preciso manter o impresso porque ele tem 
os seus leitores. E não são leitores quaisquer: são profundamente 
qualificados, exigentes, críticos e, ao mesmo tempo, fiéis. Pessoas que 
se acostumaram a compartilhar conosco seu café da manhã, um dos 
momentos mais prazerosos do dia. Não à toa, vira e mexe, referem-se ao  

O POVO como o MEU jornal.

Sim, há vínculo forte – o que não quer dizer acrítico. E somos gratos aos NOSSOS 
leitores por isso. É a crítica diária que nos obriga a melhorar constantemente. 
Este é o ponto central: o leitor é rei. Ele pode escolher a plataforma que julga mais 
confortável, no momento que quiser.

Se jornais como The New York Times, The Washington Post, Le Monde, Folha 
de S. Paulo ou O POVO continuam existindo, não é pelo desejo de seus editores, 
diretores ou acionistas, mas pelo de seus leitores. Porque eles, de algum modo, 
identificaram no jornal um espírito que os anima e os atrai. 

A esses leitores, aos NOSSOS leitores, nosso mais profundo respeito. Para nós, 
é um privilégio servi-los. Aqui continuaremos e conosco podem contar. Aos que 
quiserem se juntar, sejam muito bem-vindos.   esPeCIAL, PÁGINAs 4 e 5

Governo do Estado e prefeituras do Ceará 
criam frente por vacina contra Covid-19 PÁGINAs 23 e 24

CIDADES
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável



AURELIO ALVES

BOLA FORA
O Estádio Presidente Vargas, que abrigou hospital de campa-
nha para receber pacientes da Covid-19, permanece fechado. 
Até agora, nada do replantio da grama, pelo menos. Caladinho 
está o secretário do Esporte e Lazer, Ozires Pontes.

Cheia
atual

Minguante
5/3

Nova
13/3

Crescente
21/3
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
6h21min / 3,1 metros

  MARÉ BAIXA
12h16min / 0,0 metro

  MARÉ ALTA
18h41min / 3,1 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
0h37min / 0,1 metro

  MARÉ ALTA
6h59min / 3,1 metros

  MARÉ BAIXA
12h57min / 0,0 metro

  MARÉ ALTA
19h23min / 3,0 metros
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FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

| INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA |

A decisão da Ford de deixar 
de produzir carros no Brasil 
e passar a ser apenas impor-
tadora de modelos premium, 
anunciada em janeiro, vai des-
pejar no mercado ao menos 160 
concessionárias que fecharão 
as portas ou vão tentar migrar 
para outras marcas. A rede 
Ford tem 283 pontos de venda 
nas mãos de 138 empresários. 
A empresa quer manter cerca 
de 120 delas, consideradas viá-
veis para o novo negócio. Esse 
mesmo grupo, porém, é alvo de 
outras montadoras que veem 
oportunidade de ampliar sua 
representação no País ou abrir 
unidades aonde não atuam.

Ao mesmo tempo em que 
descarta grande número de 
revendas que considera “sem 
condições adequadas de con-
tinuidade” - como disse em 
carta aos distribuidores -, a 
Ford hoje disputa com con-
correntes suas melhores lo-
jas. “Vencerá quem fi zer a 
melhor oferta”, diz um execu-
tivo envolvido na discussão.

“Várias marcas estão em 
conversações intensas para 
atrair as melhores revendas 
Ford”, confirma um empre-
sário, que pede anonimato. 
“Tem muita gente convidan-
do concessionárias a mudar 

de bandeira, oferecendo pa-
cotes atraentes como linhas 
de crédito, carência e carros 
de segmentos que a Ford não 
terá mais.” A disputa está sob 
responsabilidade de direto-
res das áreas de gestão de 
rede e comercial e consulto-
rias que avaliam localização 
das lojas, saúde financeira, 
histórico de vendas, carteira 
de clientes e estrutura.

A Lei Renato Ferrari, que dita 
regras do setor, prevê delimita-
ção de área para vendas de veí-
culos de uma marca. Vários re-
vendedores foram procurados e 
não quiseram falar abertamente 
sobre o tema. Segundo eles, há 
cláusula de confi dencialidade 
sobre as negociações.

A Ford já fechou alguns 
contratos de manutenção de 
revendas. “Poucos”, diz a As-
sociação Brasileira dos Distri-
buidores Ford (Abradif), que é 
contra a estratégia de conver-
sas individuais com concessio-
nários e defende negociações 
em bloco. Na lista que quer 
manter com o slogan oval pro-
vavelmente estão grupos que 
em 2020 fi zeram altos inves-
timentos na inauguração (ou 
reinauguração) de lojas com o 
novo padrão global de arquite-
tura da Ford. (AE)

Ford vai fechar 160 
concessionárias e 
terá de brigar pelas 
lojas que vão restar

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

A Ceart oferece 20% de desconto, de hoje até dia 8, em peças feitas por mulheres em 
todas as lojas físicas e na loja virtual. As lojas físicas funcionam atualmente na Praça 
Luíza Távora, no castelinho ao lado do vagão; e no piso L2 dos shoppings Aldeota e RioMar 

Papicu. /// Com a chegada de março, a ordem agora é torcer para que venha chuva, muita 
chuva. E que se afaste o estigma da seca. /// Só lembrando: “Quem vai pagar a conta de 
tanta demissão nas áreas dos bares, restaurantes e empresas de eventos?”

GOVERNO FEDERAL, 
que quer privatizar 

a Eletrobras. 
Eis uma área 

estratégica e que 
muito tem a ver 
com a política de 

segurança nacional.

HEMOCE, 
que precisa sempre 
do apoio de todos 
no quesito doação 
de sangue. Eis um 
órgão que merece 

todas as loas por sua 
missão.

DEFENSORIA: 109 FAMÍLIAS DE VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS

O 
Ceará registrou 4.039 crimes violentos letais e in-
tencionais (CVLI) ao longo de todo o ano de 2020, de 
acordo com dados da Secretaria da Segurança Públi-
ca e Defesa Social (SSPDS). O número preocupa quem 
trabalha diretamente na garantia dos direitos de 
familiares dessas vítimas, como defensores públi-

cos e equipe multidisciplinar do projeto Rede Acolhe da Defensoria 

Pública do Estado. Criada em julho de 2017, essa Rede presta assis-
tência às vítimas de violência, amparando e oferecendo o acom-
panhamento por meio de equipes intersetoriais. Ano passado, a 
Defensoria incluiu mais 109 famílias na Rede Acolhe. São famílias 
cadastradas após a busca ativa feita pela equipe ou que procuraram 
o serviço, após sofrerem algum tipo de violência institucional ou de 
expulsões forçadas de suas moradias por facções criminosas.

REDE ACOLHE

A Rede Acolhe vem dando certo 
e quem dela precisar é só aces-
sar os canais (85) 98895-5723 ou 
e-mail: redeacolhe@defensoria.
ce.def.br. O atendimento é de se-
gunda a sexta, das 8 às 17 horas.

CONCURSO

Por falar em Defensoria Públi-
ca, um novo concurso público 
será realizado, ainda neste ano, 
pelo órgão. Pode oferecer até 
117 vagas, número que é a ca-
rência hoje registrada em ma-
téria de defensores públicos.

SELEÇÃO PÚBLICA

O Instituto de Saúde e Gestão 
Hospitalar (ISGH) inscreve, até 8 
de março, para seleção de pro-
fissionais da saúde e adminis-
trativo, com oportunidades em 
Fortaleza, Sobral, Juazeiro do 
Norte e Quixeramobim. Editais 
disponíveis no site do instituto 
(https://ps.isgh.org.br/).

MALAS PRONTAS

Os deputados federais Capitão 
Wagner (Pros) e Dr. Jaziel (PL) 
estão de malas prontas para o 
ingresso no PP. Assim que a ja-
nela partidária permitir.

RC & MAURINHO

o Ceará, no quesito disputa 
pelo Governo em 2022, dois 
nomes despontam como os 
preferidos no PDT: o ex-pre-
feito Roberto Cláudio e o ti-
tular da Seplag, Mauro Filho. 
Garante o presidente estadual 
da legenda, o deputado federal 
André Figueiredo.

MEDICINA

O Conselho Superior Universi-
tário da Urca aprovou, por una-
nimidade, em reunião virtual, 
projetos de criação dos cursos 
de Medicina (Crato), e de Turis-
mo (Barbalha). O próximo passo 
é a aprovação junto ao Conselho 
Estadual de Educação.

TERRA NOS PÉS

O Instituto do Desenvolvimento 
Agrário do Estado (Idace) rea-
liza live hoje, às 14h, para apre-
sentar seu Balanço 2020. Com 
dados até expressivos, apesar 
da pandemia da Covid-19, se-
gundo o secretário do Desenvol-
vimento Agrário, DeAssis Diniz.

BIENAL VIRTUAL
O Seminário TEPe, diálogo 
entre grupos de pesquisado-
res do Brasil e de Portugal em 
torno da dança, abrirá a pro-
gramação da VII Bienal Inter-
nacional de Dança do Ceará/De 
Par Em Par. Às 15 horas do dia 
5 de março, com o tema “Pan-
demia e alterações climáticas”.

SANTA DIREÇÃO
Padre Eugênio Pacelli assume, 
a partir deste mês, a direção do 
Mosteiro dos Jesuítas, em Batu-
rité. O sacerdote jesuíta é mestre 
em Teologia, diretor pastoral do 
Colégio Santo Inácio e já foi páro-
co da Igreja do Cristo Rei.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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o lançamento do satélite brasileiro amazonia, o primeiro a ser 
totalmente projetado, desenvolvido e montado por mentes 
nacionais, foi lançado com sucesso à 1h54min de ontem, 28. o 
lançamento ocorreu a partir do Centro espacial Satish dhawan, na 
cidade de Sriharikota, na província de andhra Pradesh, na Índia.

Satélite Do br chega à orbita

AmAzoniA 1
arun SanKar / aFP

realizado em meio à pandemia, o Globo de ouro de 2021 
aconteceu na noite de ontem, 28, de forma remota. tina Fey (à 
direita) e amy Poehler (à esquerda) apresentaram o prêmio de 
cidades diferentes. Confira a lista completa dos vencedores em 
www.opovo.com.br/vidaearte.

premiaÇÃo remota

GLOBO DE OURO
reProduçÃo

STF determina 

| São Paulo, Maranhão e Bahia |

por leitos de UTI
que Saúde pague 

A ministra do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Rosa Weber 

concedeu no sábado, 27, uma 

liminar em ação ajuizada pelos 

Estados de São Paulo, Maranhão 

e Bahia contra o governo fede-

ral para a retomada do custeio 

de leitos de UTI destinados a 

pacientes com Covid-19. A deci-

são de Rosa Weber, em caráter 

liminar, deve ser cumprida de 

forma imediata.

A pedido do governador de 

São Paulo, João Doria (PSDB), a 

Procuradoria Geral do Estado 

(PGE) havia ingressado com ação 

no dia 10 de fevereiro solicitando 

a manutenção do repasse que 

deixou de ser feito pelo Ministé-

rio da Saúde a partir de 2021. A 

PGE ingressou com a ação com 

base no argumento principal de 

que “compete à União promover 

e planejar em caráter perma-

nente e zelar pela saúde de todos 

os brasileiros”.

De acordo com nota divul-

gada pelo governo de SP, em 

dezembro, o MS pagava 3.822 

leitos de UTI em São Paulo, mas 

passou a subsidiar o funciona-

mento de somente 564 leitos 

neste ano. O custo diário de uma 

UTI Covid é de R$ 1,6 mil.

O pedido do governo do 

Maranhão foi realizado dois dias 

antes, em 8 de fevereiro. “Fica 

evidenciado que não se cuida de 

um ‘favor', e sim de um direito 

dos Estados e um dever do go-

verno federal, segundo a Cons-

tituição e legislação do SUS”, 

afirmou o governador Flávio 
Dino (PCdoB) sobre a decisão da 

Corte. No Maranhão, em 2020 o 

Ministério da Saúde havia habi-

litado 216 leitos exclusivos para 

pacientes do coronavírus. Todos 

foram desabilitados em dezem-

bro. O Maranhão, então, solici-

tou ao MS a habilitação imediata 

de 119 leitos, o que foi recusado. 

Depois, em janeiro, a solicitação 

foi feita novamente, sem rece-

ber resposta.

Na ação ao Supremo, o go-

verno da Bahia solicitou a habi-

litação imediata de 462 leitos de 

UTI destinados a pacientes com 

covid-19. Na decisão favorável 

ao governo do Estado, a minis-

tra Rosa Webber diz que “não é 

lógico nem coerente, ou cientifi-

camente defensável, a diminui-

ção do número de leitos de UTI 

em um momento desafiador da 
pandemia”. A multa estabeleci-

da para a União pelo descum-

primento da liminar é de R$ 1 

milhão por dia. (AE)

81 anoS

O mercado financeiro cearense 
perdeu um de seus mais 
tradicionais integrantes. ontem, 
28, o empresário luiz Cidrão 
morreu vítima da Covid-19. ele 
deixou dois filhos, a esposa e 
uma longa história no mundo 
empresarial do Ceará. 
Considerado um dos empresários 
mais dinâmicos de sua geração, 
ele atuou fortemente nos 
segmentos de shoppings centers, 
industrial e financeiro. Entre seus 
negócios estão a Inter alternativa 
Factoring, empresa 
genuinamente cearense.

Empresário Luiz 
Cidrão morre vítima 
de Covid-19

GolPe Militar

Pelo menos 18 manifestantes 
morreram e outras dezenas 
ficaram feridos em mais um dia de 
protestos ontem, 28, contra o golpe 
de estado em Mianmar. este já é 
considerado um dos dias mais 
violentos da série de 
manifestações, que dura quase um 
mês, contra a atual situação política 
do país. o país vive um golpe desde 
1º de fevereiro, data em que os 
militares tomaram o poder e 
começaram a deter membros do 
governo, incluindo a líder civil aung 
San Suu Kyi e o presidente, agora 
deposto, Win Myint. 

18 manifestantes 
morrem em 
protestos no 
Mianmar
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O POVO INOVA PARA 

POTENCIALIZAR 
CONTEÚDOS 
DIGITAIS E IMPRESSO
Mudanças na gestão do Grupo de Comunicação O POVO, com foco nas demandas da 

pluralidade de leitores, reforçam a produção das plataformas digitais e reafi rmam 
o compromisso do Grupo com os leitores do jornal impresso

O Grupo de Comunicação O 
POVO (GCOP) realinhou a gestão 
para melhor oferecer jornalis-
mo e entretenimento às leitoras 
e aos leitores em todas as plata-
formas de produção de conteú-
do. Desde o início do ano passa-
do, e mesmo atravessado pela 
pandemia do novo coronavírus, 
um redesenho na estrutura in-
terna da empresa e nas Reda-
ções – do impresso, do on-line 
e do rádio – vem potencializan-
do a produção de informação de 
caráter coletivo e público. 

Por questão de transparên-
cia e respeito à diversidade do 
universo de leitores e suas deci-
sões na hora da busca por notí-
cia, comunicamos que todas as 
plataformas de informação da 
empresa estão mantidas. 

Há 93 anos, O POVO imprime 
história no papel e se atualiza 
com as transformações da en-
genharia jornalística. Agora, 
mais ainda, em extensões ex-
pandidas nas plataformas di-
gitais. Notadamente no O POVO 
Online e no O POVO Mais (OP+). 
Dois veículos imprescindíveis 
para o cotidiano de Fortaleza, 
do Ceará e da Região Nordeste. 

De acordo com o jornalista 
Erick Guimarães, diretor-exe-
cutivo de Jornalismo do O 

POVO, há duas mudanças con-
solidadas. A primeira foi pensa-
da no ano passado e reorganiza 
as editorias do Grupo de modo 
a potencializar a cobertura di-
gital e impressa e se ajustar às 
demandas dos leitores. 

“Estabelecemos editores 
digitais para cada unidade de 
cobertura para tornar cada 
vez mais relevante a produção 
de conteúdo digital. Reforça-
mos equipe de repórteres, es-
truturamos um núcleo de jor-
nalismo de dados e mudamos 
a gestão de algumas áreas”, 
explica Erick Guimarães.

A segunda mudança é no 
comando da Redação, com a 
saída de Arlen Medina Néri da 
Direção Geral de Jornalismo a 
pedido. A liderança do jorna-
lismo do Grupo nas suas plata-
formas impressa e digital será 
compartilhada entre os jorna-
listas Erick Guimarães e Ana 
Naddaf. Os dois, que já eram 
diretores-executivos da área, 
agora incorporam as funções 
de Arlen Medina numa fi losofi a 
de trabalho que está sempre 
em construção. 

DEMITRI TÚLIO
demitritulio@opovo.com.br

Conforme Ana Naddaf, será 
uma gestão horizontal, dual e 
mais inclusiva ainda entre as 
plataformas do jornal impres-
so e as digitais: OP+, OP Online, 
mídias sociais, audiovisual e 
podcasts. 

A jornalista reforça que as 
plataformas receberam, além 
da nova confi guração de edi-
tores digitais, repórteres es-
peciais e investigativos, e foi 
formada uma equipe especial-
mente voltada para a platafor-
ma multistreaming OP+. 

Outra novidade para subs-
tanciar a pegada da repor-
tagem em profundidade foi a 
reestruturação da área de Jor-
nalismo de Dados. O repórter 
investigativo Cláudio Ribeiro 

Transformação é 

uma constância 

no O POVO, mas 

que, desde as 

comemorações 

dos 90 anos, vem 

se intensifi cando 
com a integração 

de toda a 

produção 

de conteúdo 

jornalístico e a 

área de estratégia 

digital”

ANA NADDAF,
diretora-executiva de 
Jornalismo

se junta à recém-contratada 
jornalista Thays Lavor, com 
mestrado no assunto e dire-
tora da Associação Brasileira 
de Jornalistas Investigativos 
(Abraji), e ao historiador Sér-
gio Falcão. É um trabalho con-
junto, também, com o time de 
big data da diretoria de Estra-
tégia Digital do GCOP.

Ainda no campo das novi-
dades, o GCOP criou a Diretoria 
de Rádios. A coordenação das 
ações, a partir de hoje, está sob 
a responsabilidade do jornalis-
ta Jocélio Leal, um dos prin-
cipais colunistas do GCOP. Ele 
estará à frente da produção de 
conteúdos na O POVO/CBN (FM 
95.5), na O POVO AM 1010 e na 
CBN Cariri (FM 93.5).

Há nove décadas, o Grupo 
de Comunicação O POVO vem 
transformando sua estrutura 
de jornalismo para oferecer re-
levância à produção de conteú-
do. A ideia, conta Ana Naddaf, 
é infl uenciar e ser infl uenciado 
pelas mais diversas mudanças 
na sociedade e no hábito de 
consumir informação. 

“Transformação é uma 
constância no O POVO, mas 
que, desde as comemorações 
dos 90 anos, vem se intensi-
fi cando com a integração de 
toda a produção de conteúdo 
jornalístico e a área de estraté-
gia digital. As últimas mudan-
ças, no entanto, não são para 
a criação de um novo produto 
ou um novo projeto editorial e 
gráfi co. Estas mudanças são 
refl exo da permanente busca 
pela melhoria do que produzi-
mos, do que investigamos, das 
histórias que contamos”, ob-
serva a diretora-executiva de 
Jornalismo do Grupo. 

Ana Naddaf reafi rma o com-
promisso do GCOP na manu-
tenção de sua edição impressa, 
por reconhecer o valor do su-
porte e pelo respeito aos leito-
res deste produto. No entanto, 
sem deixar de investir em 
novas ferramentas e em  
estratégias para atender o 
leitor de outras platafor-
mas. “Estamos ampliando 
as possibilidades dos nos-
sos suportes digitais, prin-
cipalmente do nosso mais 
recente produto, o O POVO+. 
A plataforma multistreaming 
de jornalismo, educação e cul-
tura, que foi lançada em maio 
de 2020, e já conquistou o prê-
mio internacional Latam Wan
-Infra Digital Media Awards”. 
Uma das mais importantes 
premiações do jornalismo di-
gital da América Latina e com 
projeção mundial. ILUSTRAÇÃO ISAC BERNARDO



AURÉLIO ALVES

FORTALEZA, CE, BRASIL, 
17-03-2017: Arlen Medina 
Néri. Fotos para o Especial 
do Portal O POVO ONLINE, 

no Jornal O POVO. (Aurelio 
Alves/ESPECIAL para O 

POVO)

Arlen Medina 
fez história no O POVO

Depois de 15 anos à frente da Dire-
toria Geral de Jornalismo do Grupo de 
Comunicação O POVO (GCOP), o jornalis-
ta Arlen Medina Néri, a pedido, deixou 
a empresa. Ao todo, foram 24 anos de 
trabalho entre as Redações do O POVO e 
a cargos ligados à Presidência do GCOP. 

Arlen Medina Néri é o jornalista que 
mais tempo ocupou o cargo da Dire-
toria Geral de Jornalismo do O POVO. 
Durante a trajetória, coordenou ao 
lado de outros profi ssionais uma das 
Redações mais premiadas e reconhe-
cidas na produção de conteúdo jorna-
lístico do Nordeste e do País. Sua ge-
ração é responsável, por exemplo, pela 
conquista de 12 dos 14 prêmios Esso de 
Jornalismo que o jornal possui.  

Na semana passada, por ocasião de 
sua despedida, Arlen Medina declarou 
que teve “muita satisfação de ter che-
fi ado um time aguerrido e combati-
vo – que sabe a exata importância da 
comunicação nestes tempos em que o 
jornalismo é posto à prova”.

Dos 93 anos de história do O POVO, 
Medina esteve presente em quase 27 
deles. De repórter, passando por co-
lunista de Política, editor e coorde-
nador geral de jornalismo. “Sou mui-
to grato por isso. Também sou grato 

a todos os que me chefiaram e a todos 
os que chefiei. É fundamental desta-
car a confiança infinda que tive dos 
presidentes Demócrito Dummar (que 
me entregou a uma função recém-
criada, em 2006) e Luciana Dummar 
(que chancelou minha permanência 
no cargo desde 2008). Tenho ainda 
gratidão pelo suporte a mim confe-
rido pelo presidente-executivo João 
Dummar Neto”.

Ao deixar o GCOP, o jornalista lem-
brou o que repetia Demócrito Dummar, 
seguido por seus sucessores: “O POVO é 
mais que um jornal. É uma Instituição”. 

A afi rmação, segundo Arlen Medina, 
traduz “a noção de institucionalidade 
que guia O POVO na defesa das boas 
causas e das bandeiras do multilate-
ralismo, da livre iniciativa, do regio-
nalismo, do respeito inconteste à di-
versidade, de dar voz às minorias e de 
celebrar superlativamente o que tem 
de ser festejado”. 

Para o jornalista, formado na Uni-
versidade Federal do Ceará, a tese de 
Demócrito “é o que manteve e mantém 

O POVO como fi ador de uma causa le-
gítima do jornalismo em conexão com 
os vários matizes sociais, econômicos, 
políticos, intelectuais e culturais”.

Muita satisfação 

de ter chefi ado um 
time aguerrido 
e combativo – 
que sabe a exata 
importância da 
comunicação 
nestes tempos em 
que o jornalismo é 
posto à prova”
Arlen Medina Néri
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CONSELHO DE LEITORES – O POVO mantém, desde 1998, um Conselho Consultivo de Leitores 
que se reúne mensalmente para avaliar sua cobertura editorial. O Conselho é composto por 
15 integrantes (pode haver pequenas variações a cada ano) e é escolhido pela Redação para o 
mandato de um ano, com possibilidade de recondução de dois integrantes para o ano seguinte. 
CARGO DE OMBUDSMAN – O POVO e a Folha de S.Paulo são os jornais brasileiros 
com um profi ssional encarregado de estabelecer um canal de comunicação direta 
com os leitores. A jornalista Juliana Matos Brito desempenha a função atualmente. 

Ações e projetos do O POVO

EDITORES-CHEFES

Guálter George – Opinião

João Marcelo Sena – Política

Adailma Mendes – Economia

Érico Firmo e Tânia Alves – Cotidiano

Renato Abê e Clóvis Holanda – 
Cultura e Entretenimento (Vida&Arte)

Fernando Graziani – Esportes

Chico Marinho – Imagem 
(Fotografi a, Audiovisual e Design)

Thays Lavor – Jornalismo de dados 

Fátima Sudário e Regina Ribeiro – 
Plataforma multistreaming O POVO Mais (OP+) 

EDITORES DIGITAIS

Ítalo Coriolano – Política

Beatriz Cavalcante – Economia

Sara Oliveira, Rubens Rodrigues 
e Amanda Araújo – Cotidiano

Marcos Sampaio – Cultura e Entretenimento

André Bloc – Esportes

MÍDIAS SOCIAIS

Glenna Cherice – Coordenadora de mídias sociais 

EDITORIA DE IMAGEM

Cinthia Medeiros (Audiovisual), JL Rosa (Fotografi a); 
Cristiane Frota e Amaurício Cortez (Design) 

CAPA

Domitila Andrade - editora de Capa e Farol

 

REPÓRTERES ESPECIAIS E INVESTIGATIVOS

Henrique Araújo e Carlos Mazza – Política

Irna Cavalcante e Armando 
de Oliveira Lima – Economia

Demitri Túlio – Cotidiano

Fco Fontenele – Imagem

Cláudio Ribeiro – Jornalismo de Dados

A REDAÇÃOMudanças sempre pautadas na 
participação do leitor

Todas as transformações no jornalismo 
do O POVO sempre foram pautadas pela parti-
cipação direta do leitor e baseadas em um olhar 
sobre as mudanças nas formas de se consumir 
informação. 

Ana Naddaf, diretora-executiva de Jornalis-
mo do O POVO, observa que o diálogo com o lei-
tor é facilitado por canais de participação já con-
solidados. “Mantemos o cargo de ombudsman, 
hoje exercido pela jornalista Juliana Matos Bri-
to, e também o nosso Conselho de Leitores, que 
permanentemente nos envia críticas e sugestões 
para melhoria do jornalismo que fazemos”, afi r-
ma a jornalista.

O Grupo de Comunicação O POVO também am-
pliou o acompanhamento de dados e métricas 
criando estruturas internas para auditar tanto a 

audiência como a experiência do leitor nas mais 
diversas plataformas.

Dois jornalistas passam a lidar com novas pos-
sibilidades para o leitor. Na editoria de Opinião, a 
coordenação agora é de Guálter George. Ele pas-
sa a cuidar de todas as áreas que trabalham com 
a análise da informação, com os colunistas e os 
articulistas do O POVO. 

Plínio Bortolotti, colunista e debatedor do De-
bates do POVO na Rádio O POVO/CBN, é o novo 
editorialista-chefe e editor de Diversidade e In-
clusão do Grupo. Além disso, o jornalista segue 
coordenando, ao lado de Daniela Nogueira – que 
também é a assessora de comunicação do Gru-
po –, o Curso Novos Talentos, responsável por 
treinar estudantes de Jornalismo sobre aspectos 
teóricos e práticos da profi ssão. 

O OP+ é uma plataforma multistreaming de 
jornalismo, cultura e educação que foi lançada 
em 13 de maio de 2020. O POVO conquistou o 
primeiro lugar na 6ª edição do Prêmio Latam 
Wan-Ifra Digital Media Awards, uma das mais 
importantes premiações do jornalismo digital 
da América Latina e com projeção mundial. O 
reconhecimento veio na categoria “Best Paid Content 

Strategy” (melhor estratégia em conteúdo pago).

CONHEÇA O POVO MAIS

REDE NORDESTE
Os jornais O POVO, Correio 
da Bahia e o Jornal do 
Commercio se uniram para 
formar a Rede Nordeste, 
projeto que consiste na 
troca de conteúdo e na 
aproximação entre os estados 
do Ceará, Pernambuco e 
Bahia. Iniciamos o projeto 
em maio de 2018 de 
forma colaborativa e aberta.

PROJETO CREDIBILIDADE
Consórcio de mídias 
que busca desenvolver 
ferramentas e técnicas que 
identifi quem e promovam 
um jornalismo digital 
confi ável e de qualidade. A 
iniciativa se inspira no The 
Trust Project. Somos os 
adotantes iniciais junto com 
Lupa, Nexo, Piauí e Folha.

Para conhecer mais sobre o OP: https://www.opovo.com.br/conhecaopovo

PROJETO COMPROVA
O POVO faz parte do Comprova, 
versão brasileira do First Draft, 
projeto que visa combater a 
disseminação de rumores e 
notícias falsifi cadas, criado 
durante as eleições de 2018. 
Na coalizão estão reunidos 
vários veículos brasileiros, 
coordenados pela Abraji. 
Profi ssionais da Redação 
passaram por treinamento de 
jornalismo investigativo e uso 
de ferramentas de checagem. 

PROJETO DIVERSIDADE 
NAS REDAÇÕES
Programa de treinamento e 
intercâmbio entre redações 
e repórteres com foco 
em produção diversa e 
representativa, realizado 
pela Énois com apoio 
do Google News Initiative.
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RICARDO BOTELHO / MINFRA

OBRAS NÃO 
TÊM PAIS

Quando assumiu o Ministério da Infraestru-
tura, no início da gestão Jair Bolsonaro, o cario-
ca Tarcísio Gomes de Freitas tinha uma missão 
clara: em tempo de vacas magras no orçamento 
nacional, a pasta não teria recursos para tocar as 
tradicionais grandes obras que deixariam a mar-
ca do atual governo para a posteridade. O foco é 
outro, de investir em parcerias com o setor priva-
do, atualizar marcos legais, apresentar o portfólio 
de demandas estruturais do Brasil aos investido-
res e, em especial, concluir obras que se arrasta-
vam durante governos anteriores.

Engenheiro graduado em Engenharia de For-
tificação e Construção pelo Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e militar da reserva forma-
do pela Academia Militar das Agulhas Negras, 
Tarcísio faz parte do chamado núcleo técnico 
do Executivo, junto de colegas ministros, como 
Paulo Guedes, da Economia, e Tereza Cristina, 
da Agricultura. Pela proximidade com o presi-
dente, circula nos bastidores da política de que 
o ministro poderia ser candidato a vice numa 
chapa de reeleição de Bolsonaro em 2022.

Com Bolsonaro, o ministro tem rodado o 
Brasil com solenidades de retomadas e entre-
gas de obras e, entre os membros da oposição 
política, sobe o discurso sobre quem seria o 
“pai” das obras. Perguntado se obras públicas 
têm paternidade, o ministro foi enfático: “Claro 
que não”. A atual diretriz do governo é conse-
guir entregar o maior número de obras durante 
o mandato, sejam elas iniciadas por Lula, Dilma 
ou Temer. “O Brasil não pode ser reinventado a 
cada quatro anos. É preciso respeito ao dinhei-
ro do contribuinte, que é o verdadeiro dono de 
cada obra.”

O ministro incluiu na sua agenda no Ceará, no 
dia 26 de fevereiro, esta entrevista ao O POVO, com 
perguntas previamente encaminhadas por e-mail. 
Em uma das declarações, Tarcísio destaca o po-
tencial de grandeza do Brasil frente a outras po-
tências. “Eu sempre faço questão de lembrar que 
o Brasil é um país rico demais para não pensarmos 
grande. Se a gente fizer um diagrama e colocar os 
países que têm dimensão continental acima de 5 

milhões de km²; população grande, acima de 200 
milhões habitantes; e PIB grande, acima de 1 trilhão 
de dólares; nós vamos ficar no centro com apenas 
três países: Estados Unidos, China e Brasil.”

O POVO - Como será o trabalho do 

Ministério da Infraestrutura neste 

ano de 2021, visto que saímos de 

um 2020 marcado pela pandemia?

Tarcísio Gomes de Freitas - As ações 
do Ministério da Infraestrutura são todas 
pautadas pelo Plano Nacional de Logísti-
ca e terão continuidade em 2021. Sabemos 
exatamente o que fazer desde o primeiro 
dia de governo. Vale ressaltar que durante 
a pandemia a logística tem funcionado em 
sua plena capacidade. Observe que isso foi 
fundamental, pois conseguimos manter o 
abastecimento do País e exportar a safra 
recorde que tivemos no ano passado. Aliás, 
mesmo com o mundo encolhendo, nosso 
setor portuário cresceu acima de 5% em 
2020. Os portos de Pecém e Mucuripe são 
exemplos disso. Isso foi uma vitória silen-
ciosa do Governo Federal. Também demos 
continuidade às obras, o que contribuiu 
para a preservação dos empregos. Em 
2020, concluímos 92 e ainda tivemos 12 ati-
vos concedidos ou prorrogados, o que pos-
sibilitou a contratação de R$ 31,3 bilhões de 
investimentos privados, com potencial de 
geração de quase 500 mil empregos. Este 
será um ano para concretizar muito do que 
preparamos nos anos anteriores, princi-
palmente em nosso programa de conces-
sões. Serão 54 ativos leiloados em 2021, 
incluindo o maior leilão aeroportuário de 
nossa história, agora em abril. No total, se-
rão 23 aeroportos; 17 terminais portuários, 
incluindo um terminal para trigo no Por-
to de Fortaleza; a primeira venda de uma 
companhia docas de nossa história, com 
os portos do Espírito Santo (Codesa); duas 
ferrovias e 11 lotes de rodovias. Nunca se 
contratou tanto investimento privado em 
infraestrutura de transportes como iremos 
contratar esse ano.

OP - Em grandes crises do passado, os 

governos traçaram planos de recuperação 

que incluíam grandes obras a serem 

tocadas pelo estado. Como o senhor 

imagina o Brasil saído da crise da 

pandemia?

TARCÍSIO GOMES 
DE FREITAS

SAMUEL PIMENTEL

samuelpimentel@opovo.com.br

| INFRAESTRUTURA | Ministro da Infraestrutura 

do governo Bolsonaro aposta na entrega de obras 

de gestões anteriores, mas não deixa de destacar 

seus feitos, como aprovações de novas regulações 

e parcerias com empresas privadas
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Tarcísio - O Brasil é um país ainda a ser cons-
truído. Temos um déficit enorme de infraes-
trutura que estamos resgatando. Ao mesmo 
tempo, temos muita potencialidade e é exa-
tamente nesse potencial que estamos agindo. 
Entramos no ano de 2021 com uma mudança no 
comando do Congresso Nacional, o que certa-
mente possibilitará a aprovação das reformas 
encaminhadas pelo Governo. Isso reflete dire-
tamente no fomento da infraestrutura. Temos 
dois projetos que serão cruciais: o BR do Mar, 
que estimula a cabotagem; e o Projeto de Lei 
Suplementar (PLS) 261, que institui o regime de 
autorização para ferrovias. O Brasil tem tudo 
para sair da pandemia mais forte e o Ministé-
rio da Infraestrutura está empenhado em dar 
sua contribuição. Estamos retomando e inten-
sificando obras em todo País. Especialmente 
aqui no Ceará. Acabamos de zerar o núme-
ro de obras paralisadas no Estado no setor de 
transportes. Retomamos as obras inacabadas 
da Travessia de Tianguá, na BR-222; do novo 
traçado da rodovia com a correção de curvas 
no distrito de Frios e na cidade de Umirim; e o 
Viaduto do Horizonte, na BR-222. Retomamos a 
Ferrovia Transnordestina, no sul do estado. Es-
tamos duplicando a BR-222 (Caucaia – Pecém) 
com pavimento de concreto. Inclusive, em bre-
ve, liberaremos os primeiros 5,5 km da pista em 
concreto. Também estamos recuperando a ma-
lha rodoviária federal, destacando as melhorias 
nas rodovias BR-116, BR-122, BR-020 e BR-230. 
Repassamos os recursos ao Governo do Estado 
para finalmente proporcionar a conclusão do 
Anel Viário de Fortaleza e da Adequação da CE-
155 (Acesso a Pecém). Tudo isso é um resgate 
de uma dívida histórica com o povo cearense. 
Concedemos o Aeroporto de Juazeiro do Norte 
e os investimentos estão iniciando. Isso mos-
tra o compromisso do Governo Bolsonaro com 
o desenvolvimento do Estado. E vale ressaltar 
a importância do apoio que estamos tendo da 
bancada federal para isso.

op - os especialistas em infraestrutura 
falam que para se manter o padrão 
estrutural do país, seriam necessários 
aportes anuais de 2% do pIb. mas, nos 
últimos anos, o brasil não tem seguido 
essa regra e, em 2021 devemos ter 
orçamento ainda menor do que 2020. 
como o senhor tem trabalhado com 
o núcleo econômico nessa disputa 
por recursos?

Tarcísio - As dificuldades fiscais herdadas 
pelo governo Bolsonaro são enormes e ainda 
temos que enfrentar a pandemia. Hoje o orça-
mento do Ministério é cerca de 1/3 do que já foi 
há 7 anos. Mas não estamos cruzando os bra-
ços, afinal, temos dialogado com todos e temos 
um plano que consiste na ampliação da trans-
ferência de ativos para a iniciativa privada e 
a priorização de investimentos na conclusão 
de obras antes de abrir novas frentes. É isso o 
que estamos fazendo e contamos com o apoio 
da bancada federal na alocação de recursos. 
Observe que o Orçamento 2021 ainda não foi 
aprovado. Os parlamentares cearenses pode-
rão nos ajudar muito com a alocação de emen-
das. Estamos com diversas obras no Estado 
contratadas e que podem ser intensificadas e 
adiantadas com o suporte orçamentário das 
emendas impositivas.

op - com o gargalo do orçamento 
apertado, como a Infraestrutura tem 
trabalhado para atender as demandas 
históricas do brasil no setor?

Tarcísio - É preciso ter planejamento e foco. 
Como ressaltei anteriormente, a restrição fis-
cal é fato. Não adianta desespero. É preciso 
enfrentar essa realidade. Por isso, nossa linha 
de ação prevê a transferência maciça de ati-
vos para a iniciativa privada e a priorização de 
investimentos públicos com foco na conclusão 
das obras inacabadas ou com elevado grau de 
execução. Afinal, obra parada não gera retor-
no à sociedade. Aqui temos exemplos disso: No 
âmbito das concessões, cito o caso do Aeroporto 
de Fortaleza, que foi concedido. A ampliação do 
Terminal de Passageiros se arrastava há qua-
se uma década. Com a concessão, concluímos 
a obra e novos investimentos estão previstos. 
Isso gera empregos, dinamiza a economia, fo-
menta o turismo. No segmento de obras públi-
cas temos metas claras para o Ceará: podemos 
finalmente concluir o Anel Viário, o recurso já 
está disponibilizado. E essa obra, junto com a 
duplicação da BR-222 e a adequação da CE-155, 
integrará em via duplicada os Portos de Mu-
curipe e Pecém. E não vamos parar por aí.

op - A concessão de portos é uma 
das grandes apostas da atual 
gestão para reverter o quadro 
problemático de déficit estrutural 
no setor. como o senhor analisa o 
cenário anterior e como vislumbra 
o futuro?

Tarcísio - O setor portuário é um seg-
mento estratégico para qualquer país. 

TArcÍSIo é natural do rio de 
Janeiro. Sua ligação com o 
Nordeste fica por conta de sua 
esposa, que é do Rio Grande do 
Norte. No estado de nascimento 
da esposa ele já teve moradia, 
assim como em Pernambuco.

Carioca

No INÍcIo deste ano, um dos 
maiores desafios para a gestão 
de Tarcísio Gomes de Freitas 
no Ministério da Infraestrutura, 
foi a greve dos caminhoneiros 
autônomos. Os profissionais 
cobravam reajuste da tabela 
do frete e redução do valor 
dos combustíveis. O ministro 
adotou tom de firmeza e não 
concedeu as mudanças pedidas 
pelo movimento, que acabou 
sendo minúsculo quando 
comparado à greve vivenciada 
no governo de Michel Temer.

Greve

o mINISTro esteve no Estado 
na última sexta-feira, 26, para 
solenidade que marcou a 
retomada de obras em estradas 
federais cearenses. Junto do 
presidente Jair Bolsonaro, 
Tarcísio visitou Tianguá e 
Caucaia. a agenda não incluiu 
o governador do Ceará Camilo 
Santana (Pt).

Ceará

Mar será fundamental e contribuirá sobrema-
neira para impulsionar a economia cearense.

op - o que falta para o brasil diminuir o 
uso do modal terrestre para as longas 
distâncias e avançar de forma efetiva em 
outros projetos, como a Transnordestina?

Tarcísio - O Brasil, por questões históricas e 
conjunturais no passado, fez uma opção rodo-
viarista no transporte terrestre em detrimen-
to do avanço do modo ferroviário, que ficou 
contido à exploração do setor por uma grande 
empresa estatal, a RFFSA. A essa estratégia ro-
doviarista também podemos somar a vincula-
ção da cabotagem com a indústria naval, para 
explicarmos por que deixamos de aproveitar 
por tantas décadas o potencial do transporte 
marítimo nas longas distâncias. Assim, o que 
falta hoje é basicamente a reversão dessas duas 
tendências por meio de reformas legislativas já 
em curso no Congresso Nacional que eu já ci-
tei aqui (Novo Marco de Ferrovias e BR do Mar). 
Essas duas proposições em conjunto vão criar 
os meios necessários para que nossa matriz de 
transportes possa se equilibrar, de maneira que 
cada modo de transporte possa atuar onde é 
naturalmente mais eficiente. O ferroviário, na 
longa distância entre o centro e litoral do País, 
e a cabotagem na costa brasileira. O transpor-
te rodoviário segue em sua grande vocação de 
alimentador e distribuidor em médias e peque-
nas distâncias. Com a aprovação das reformas 
no Congresso Nacional, diversos projetos, não 
apenas a Transnordestina, poderão ser revi-
talizados em bases regulatórias mais flexíveis, 
atraindo mais investidores privados para re-
cuperação e construção de ramais ferroviários 
atualmente inexistentes ou ociosos, o que au-
mentará a rede ferroviária como um todo, di-
minuindo o custo logístico e aumentando sua 
competitividade.

op - o Arco metropolitano é uma 
obra que propõe ligar os portos 
de Fortaleza ao pecém (por meio 
do Anel viário ligados às rodovias 
estaduais que chegam aos portos), 
com estrutura em parceria com o 
setor privado, pedágios. Esse é um 
projeto que deve entrar na pauta 
política do ceará para 2022... Há 
planos do Governo Federal para 
esse projeto?

Tarcísio - No segmento de conces-
são rodoviária estamos estudando junto 
ao BNDES a viabilidade da ligação entre 
Fortaleza e Natal. O Arco Metropolitano, 
anunciado pelo Governo Estadual, tem 
interface com esse segmento e por isso 
vamos discutir com o Estado a sinergia 
das duas iniciativas. A intenção é fazer o 
que for melhor para o povo cearense.

op - o brasil tocou muitas obras 
estruturantes na última década, mas 
que somente aos poucos vêm sendo 
concretizadas e entregues pelo atual 
governo. Existem reclamações sobre 

paternidade dos trabalhos. Mas, afinal, 
essas obras têm pai?

Tarcísio - Claro que não. Uma vez no Con-
gresso me pediram para comentar sobre a 
conclusão de obras de outros governos. Eu res-
pondi: “Que bom. Que bom que nós estamos 
concluindo obras de governos anteriores em 
vez de abrir novas frentes”. O Brasil não pode 
ser reinventado a cada quatro anos. É preciso 
respeito ao dinheiro do contribuinte, que é o 
verdadeiro dono de cada obra. Infraestrutura 
demanda investimentos e planejamento de lon-
go prazo. É preciso encará-la como política de 
Estado, e não de governos. A obra inacabada é 
um exemplo de desrespeito ao recurso público 
e não gera valor nenhum à sociedade. Por isso 
a diretriz do Governo Bolsonaro é concluir o 
maior número possível de obras inacabadas. 
Aqui, no âmbito do Ministério da Infraestrutu-
ra, estamos seguindo essa determinação à ris-
ca e o nosso plano de investimentos no Ceará 
reflete isso, como pode ser comprovado pelos 
exemplos que citei, as ordens de serviço que 
demos essa semana, o Terminal de Passageiros 
do Aeroporto de Fortaleza já concluído; a Ferro-
via Transnordestina, que foi retomada; e, com 
o apoio da Bancada Federal, em breve podemos 
concluir outras obras que já estão contratadas.

op - Qual legado espera deixar para o 
setor de infraestrutura no brasil?

Tarcísio - Eu sempre faço questão de lem-
brar que o Brasil é um país rico demais para 
não pensarmos grande. Se a gente fizer um 
diagrama e colocar os países que têm dimen-
são continental acima de 5 milhões de km²; 
população grande, acima de 200 milhões ha-
bitantes; e PIB grande, acima de 1 trilhão de 
dólares; nós vamos ficar no centro com ape-
nas três países: Estados Unidos, China e Bra-
sil. Não faz sentido a gente pensar que esse 
país não está vocacionado para ser grande. O 
mundo inteiro hoje se encontra com juros ne-
gativos. Há um excesso de liquidez e nós temos 
tudo para atrair esse excedente para os nossos 
projetos. O Brasil tem uma tradição de respei-
to a contratos, portfólio extenso e atrativo de 
bons ativos, boas taxas de retorno, estrutura-
ção sofisticada, projetos alinhados a padrões 
firmes de sustentabilidade e o mais importan-
te: o Brasil tem escala. Só no Ministério da In-
fraestrutura, vamos contratar R$ 250 bilhões 
em investimento privados até 2022. Com os 
investimentos que estamos fazendo, temos 
condição de dobrar a participação do modo 
ferroviário na matriz de transportes brasileira 
de 15% para 30% em oito anos. Isso é redução 
do “custo Brasil” na veia. Pouca gente sabe, 
mas em 2020, pela primeira vez, foi mais ba-
rato exportar soja do Mato Grosso pelos por-
tos do Pará para a China do que do Meio Oeste 
americano. Só com a pavimentação da BR-163, 
concluída em 2019, reduzimos em 20% o valor 
do frete de quem sobe com grãos aos portos 
fluviais de Miritituba. Eu não tenho como ser 
pessimista vendo todo o potencial que temos a 
aproveitar. É arregaçar as mangas e trabalhar, 
porque as condições são favoráveis e há todo 
um país a se construir.

No caso do Brasil, cerca de 90% de nos-
so comércio exterior passa pelos portos. 
Por isso, nosso plano prevê a moderni-
zação do setor e isso passa necessaria-
mente pela ampliação das concessões. 
Observe que hoje os terminais privados 
já respondem por 2/3 da movimentação 
portuária. Isso é uma tendência global do 
mercado e que o Governo Bolsonaro está 
materializando: em 2 anos já concede-
mos 20 terminais portuários e celebra-
mos 69 contratos e aditivos de terminais 
privados, totalizando investimento de 
R$ 10 bilhões contratados. E isso deve se 
intensificar. Prevemos chegar ao final do 
Governo com R$ 30 bilhões contratados. 
Só em 2021, nós prevemos conceder cerca 
de 15 terminais portuários, incluindo um 
terminal de trigo no Porto do Mucuripe e 
o terminal pesqueiro de Camocim. Ainda 
sobre o setor portuário, gostaria de res-
saltar que no caso do Porto do Mucuri-
pe, administrado pelo Governo Federal, 
priorizamos uma gestão técnica que está 
mostrando resultados. Em 2020, mesmo 
com a pandemia, a movimentação cres-
ceu 12%, o dobro da média nacional, e o 
faturamento aumentou 13%.

OP - O projeto BR do Mar deve ficar 
registrado como uma de suas grandes 
marcas. por que a cabotagem acabou 
ficando em segundo plano no Brasil por 
tanto tempo?

Tarcísio - É contraditório o fato de o Brasil 
ter uma costa tão vasta, com gigantesco merca-
do consumidor localizados nas grandes cidades 
litorâneas, mas uma cabotagem tão inexpres-
siva. Diante disso, o Governo Bolsonaro propôs 
um novo marco regulatório para fomentar o 
setor de cabotagem, o que certamente terá re-
flexos positivos em termos econômicos, com a 
maior competitividade no mercado de fretes e 
ganhos ambientais com redução de emissões de 
gases poluentes na atmosfera. E quero esclare-
cer que o BR do Mar faz parte de uma cultura 
multimodal. Não existe cabotagem sozinha. 
Tenho certeza de que muito em breve teremos 
sua aprovação no Senado, proporcionando uma 
legislação moderna e que vai atrair muitos in-
vestimentos. Para o Ceará, estado que tem dois 
portos bem estruturados, acredito que o BR do 
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FotoS JÚlIo CaeSar

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, em evento de 

retomada de obras viárias em 
Tianguá

JÚlIo CaeSar

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em 
evento de retomada de obras viárias em Tianguá



JÚLIO CAESAR

Obras da Beira Mar no fim de 
janeiro

JULIO CAESAR THAIS MESQUITA

Cidade da Crianç
obras em janeiro

Cidade da Criança: situação das obr
janeiro

THAIS MESQUITA
FABIO LIMA

FORTALEZA, CE, BRASIL, 
21.07.2020: Obras na Av.  

Beira Mar entre os espigões 
localizados nas avenidas 
Desembargador Moreira 

e Rui Barbosa. (foto: Fabio 
Lima/O POVO)
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SARTO DOIS MESES 
Entre as principais obras estão 

grandes intervenções aguardadas 

há anos. Há inaugurações previstas 

para este primeiro semestre, como 

Cuca do Pici, Frotinha da Messejana, 

Gonzaguinha do José Walter, avenida 

Desembargador Moreira, Cidade das 

Crianças e Praça Coração de Jesus

THAIS MESQUITA

CONCLUSÃO 
das obras de 

revitalização da 
Beira-Mar estão 

no orçamento de 
2021 da Prefeitura 

de Fortaleza. (Foto: 
Thais Mesquita/

OPOVO)

CUCA DO PICI

Previsto para julho de 2020, 
o quinto Centro Urbano de 
Cultura, Arte, Ciência e Esporte 
(Cuca) de Fortaleza começou 
a ser construído em 2018 e 
tinha previsão de seguir por 
18 meses. Semelhante aos 
outros Cucas, o projeto indica 
quadras esportivas, piscinas, 
teatro, anfi teatro e salas para 
aulas. Ao todo, a obras tem área 
construída superior a 16 mil m² e 
está orçada em R$ 26,4 milhões. 
O indicativo da Prefeitura é de 
que 70% da construção está 
concluído e o equipamento deve 
ser entregue em junho de 2021.

GONZAGUINHA 
DO JOSÉ WALTER

O novo equipamento será 
construído no terreno atrás 
do atual hospital. Ao todo, o 
espaço possui 12.418 m², dos 
quais 6.000 m² serão de área 
construída. O novo Gonzaguinha 
deverá contar com 154 novos 
leitos, centro cirúrgico, Centro 
de Parto Normal, urgência 

obstétrica, internação conjunta, 
internação clínica e atuará 
na saúde materno-infantil 
e clínica médica, com leitos 
psicossociais, além dos 
atendimentos de emergência.

A ordem de serviço para a 
construção do novo Hospital 
Distrital Gonzaga Mota do bairro 
José Walter (Gonzaguinha do 
José Walter) foi assinada em 
27 de junho de 2020. Em abril, 
a Prefeitura havia publicado 
o edital de licitação da obra, 
segundo o qual deverão ser 
investidos R$ 24,3 milhões. 
Ainda segundo o documento, a 
obra deverá ser executada no 
período de nove meses a partir 
do recebimento da ordem de 
serviço. Segundo esse prazo, 
a unidade deve ser entregue 
entre março e abril de 2021.

FROTINHA
DE MESSEJANA

A obra tem investimento de R$ 
2,8 milhões e começou pelo 
setor de urgência e emergência 
em Clínica Médica ainda em 

2019. O centro cirúrgico, 
que foi construído em março 
de 1978, deve ampliar sua 
capacidade instalada em 
até 50% no que se refere à 
Traumatologia e Cirurgia Geral.

Em setembro de 2020, teve início 
a quarta fase de requalifi cação 
do setor de urgência e 
emergência do Hospital Distrital 
Edmilson Barros, o Frotinha de 
Messejana. A Prefeitura prevê 
entrega de toda a obra para 
o primeiro semestre de 2021.

AVENIDA JOSÉ BASTOS

A obra teve início em dezembro 
de 2019. Com investimento 
de R$ 8,8 milhões, tinha 
previsão de levar 12 meses. 
Atualmente, o trecho entre as 
avenidas Senador Fernandes 
Távora e Domingos Olímpio 
está recebendo cerca de 6 
km de nova infraestrutura 
cicloviária, pavimentação em 
concreto nos pontos de ônibus, 
recape e nova sinalização.

Também está prevista a 
revitalização da faixa exclusiva 

para o transporte coletivo, a 
implantação de semáforos, 
o fechamento de retornos e 
redução da velocidade máxima 
para 50 km/h. Ao fi nal das obras, 
a via deverá contra ainda com 
um novo sistema de drenagem, 
por meio da construção de 
bocas de lobo e galeria nos 
pontos críticos de alagamento, 
como nos cruzamentos com 
a avenida Senador Fernandes 
Távora e com ruas Mozart 
Firmeza e Mario Silveira.

AVENIDA BEIRA MAR

Iniciada em agosto de 
2018, a construção 
da nova avenida Beira 

Mar tem valor de contrato 
de R$ 47 milhões e abrange 
66.704,38 metros quadrados. 
Em setembro de 2020, 80% da 
requalifi cação urbana da área 
estavam completos. Desde então 
a obra seguiu e grande parte da 
estrutura viária está concluída, 
incluindo calçadão e ciclovia.

Entretanto, o projeto completo 
ainda segue em andamento. A 

nova confi guração da feirinha 
de artesanatos, uma pista 
de skate e três guarderias 
para embarcações devem 
sair do papel. Além disso, o 
projeto prevê 55 quiosques a 
serem construídos em toda 
a infraestrutura da avenida.

A conclusão das obras de 
revitalização da Beira-Mar 
está no orçamento de 2021 
da Prefeitura de Fortaleza.

AVENIDA 
SARGENTO HERMÍNIO

Com recurso de R$ 25 milhões, 
as intervenções visam o 
alargamento e a reurbanização 
de 2,5 quilômetros da avenida 
Sargento Hermínio, desde 
a rua Padre Anchieta até 
a rua Olavo Bilac. Serão 
instaladas novas calçadas, 
canteiro central, drenagem, 
iluminação, e pavimentação.

CONFIRA AS PRINCIPAIS

OBRAS EM ANDAMENTO

RC 

ANDA-

MAIS DE 

260 

OBRAS 

EM

DEIXOU 

1

1

2

Cidades

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

Obras na avenida 
Desembargador 
Moreira próximas 
ao Círculo Militar 
de Fortaleza

MENTO



FABIO LIMA

Em 2020, O POVO 
acompanhou o andamento 

das obras do Parque Rachel 
de Queiroz. (Fotos: Fabio 

Lima/O POVO)

Em agosto de 2020, O POVO 
esteve no início das obras do 

projeto Beira Rio, que têm 
previsão de levar 12 meses. 

(Foto: Thais Mesquita/O 
POVO)

THAIS MESQUITA

Vista aérea do trecho 6 do Parque 
Rachel de Queiroz, na avenida 
Governador Parsifal Barroso. 

Situação da obra em dezembro de 
2020. 

REPRODUÇÃO/ DIVULGAÇÃO SEUMAJULIO CAESAR

Situação da 
obra da Beira 
Mar em abril 

de 2020

Cidade da Criança: 
as em janeiro

ão das obras em 
janeiro
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BARBARA MOIRA

Hoje faz dois meses que José 
Sarto (PDT) recebeu de Roberto 
Cláudio (PDT) a Prefeitura de 
Fortaleza. Junto com a faixa, 
ele recebeu mais de 260 obras 
que a gestão anterior não con-
cluiu. Os canteiros de obras são 
uma constante na paisagem da 
Capital herdada pelo atual pre-
feito do antecessor.

Secretária da Infraestrutura 
de RC, Manuela Nogueira, em 
balanço do fi m do mandato, 
informou que, em oito anos de 
gestão do ex-prefeito, foram 
realizadas 501 obras em todas 
as áreas da Cidade. Outras 264 
outras intervenções seguem em 
andamento. Com Sarto, ela as-
sumiu a Coordenadoria Espe-
cial de Programas Integrados.

MARCELA TOSI

marcelatosi@opovo.com.br

Conforme a Prefeitura, para 
este semestre estão previs-
tas inaugurações de escolas de 
tempo integral, creches e Esco-
las Areninhas, além da entrega 
da requalifi cação de unidades 
escolares. Na área da saúde, a 
previsão é de um novo Centro 
de Atenção Psicossocial (Caps) 
Infantil, reforma de postos de 
saúde e entrega da primeira 
etapa do Gonzaguinha do José 
Walter, além de conclusão do 
centro cirúrgico e da emergên-
cia do Frotinha de Messejana.

Está prevista ainda para 
os primeiros meses de 2021 a 
inauguração do Cuca do Pici, de 
10 Células de Proteção Comu-
nitária, da urbanização de la-
goas, da requalifi cação de vias 
e de mini terminais de ônibus. 
Entre as intervenções previstas 
estão ainda a avenida Desem-
bargador Moreira, a Cidade das 
Crianças (Parque da Liberdade) 
e a Praça Coração de Jesus.

Muitas das obras estavam 
previstas para serem entregues 
ainda em 2020. A gestão Rober-
to Cláudio apontou as parali-
sações e interrupções devido 
à pandemia como motivo para 
algumas não terem sido entre-
gues e mesmo para o início de 
outras ter sido adiado.

Labouré, foram entregues em 
2020. O investimento foi de 
aproximadamente R$ 3 milhões.

Já os trechos 5 e 6, que 
também fazem parte da 1ª 
etapa e compreendem a 
área na avenida Governador 
Parsifal Barroso, têm previsão 
de término para o primeiro 
semestre de 2021. O projeto 
teve início em março de 2020.

A requalifi cação, coordenada 
pela Secretaria de Urbanismo 
e Meio Ambiente (Seuma), faz 
parte do Programa Fortaleza 
Cidade Sustentável (FCS), que 
visa a integração dos ambientes 
natural e construído da Cidade.

PARQUE DO RIACHO MACEIÓ

Localizado entre a rua Tavares 
Coutinho e a avenida Abolição, o 
equipamento contará com mais 
97 mil m² de área urbanizada, 
incluindo espaços de lazer 
e bem estar, além de 53 mil 
m² de área verde. A obra teve 
ordem de serviço assinada em 
agosto passado e está orçada 
em cerca de R$ 20 milhões.

O trecho compreendido entre 
a avenida Álvaro Correia e a 
rua João Arruda, no Mucuripe, 
tinha previsão de entrega 
para dezembro de 2020. 

Já ações como tratamento 
da água e a criação de um 
muro de contenção, também 
conhecido como gabião, têm 
prazo para entrega até o fi m 
da obra, em fevereiro de 2022.

PARQUE ECOLÓGICO
DO PASSARÉ

Iniciado em agosto de 2020, 
o projeto envolve um novo 
calçadão, passeios internos, 
cercamento do entorno, nova 
iluminação e um píer com 
guarda-corpo sobre a Lagoa do 
Passaré. O projeto contempla, 
ainda, a instalação de uma 
Areninha, academias ao ar 
livre, paisagismo, mobiliários 
urbanos e estacionamentos 
internos nas duas entradas 
de acesso ao Parque.

De acordo com a Prefeitura, 
Atualmente, as equipes 
trabalham na construção 
de muretas em concreto e 
instalação dos gradis verdes 
que serão responsáveis 
pelo cercamento do parque. 
Além da Lagoa do Passaré, 
a área abrange o Zoológico 
Municipal Sargento Prata e 
o Horto Florestal Falconete 
Fialho. Com investimento de 
R$ 9 milhões, as obras têm 
conclusão prevista para o 
segundo semestre deste ano.

A obra foi concluída em trecho de 
um quilômetro: entre a avenida 
José Jatahy e a rua Padre 
Anchieta; e entre a rua Olavo Bilac 
e a avenida Doutor Theberge, 
cuja conclusão permitiu o acesso 
ao Shopping RioMar Kennedy. 
Em toda a extensão da obra, 
passam diariamente uma média 
de 17 mil carros, de acordo com 
estimativa da gestão municipal.

Entretanto, o projeto completo 
ainda segue em andamento. A 
nova confi guração da feirinha 
de artesanatos, uma pista 
de skate e três guarderias 
para embarcações devem 
sair do papel. Além disso, o 
projeto prevê 55 quiosques a 
serem construídos em toda 
a infraestrutura da avenida.

A conclusão das obras de 
revitalização da Beira-Mar 
está no orçamento de 2021 
da Prefeitura de Fortaleza.

CIDADE DAS CRIANÇAS
E PRAÇA CORAÇÃO
DE JESUS

As intervenções, 
que foram anunciadas 
em janeiro de 2020 pela 
Prefeitura, só puderam ser 
iniciadas em junho devido 
à pandemia de Covid-19. As 
obras devem durar cerca 
de um ano e contam com o 
recurso de R$ 8,4 milhões.

A requalifi cação foi objeto de 
um concurso público entre 
profi ssionais de arquitetura, do 
qual saiu vencedor o escritório 
de Iury Nobre. O projeto visa 
a urbanização de todo o 
equipamento, como também 
a conservação e o restauro 
de edifi cações, esculturas 
e monumentos históricos.

Com cerca de 10 mil metros 
quadrados, a praça receberá 
novo terminal aberto de ônibus, 
com novas plataformas e 
pavimentação, localizado na rua 
Solón Pinheiro. O projeto também 
prevê a criação de um corredor 
cultural na rua Jaime Benévolo.

PROJETO BEIRA RIO,
REQUALIFICAÇÃO 
DA BARRA DO CEARÁ

A obra teve início em 
agosto de 2020 e tem previsão de 
seguir por 12 meses. São cerca 
de 33 mil m² de área a serem 
contemplados entre a rua José 
Roberto Sales e as avenidas José 
Lima Verde e Ulisses Guimarães.

Estão inclusas a implementação 
de quadras de areia, 
pavimentação, projetos 
paisagísticos e quiosques. O 
projeto ainda prevê bicicletários, 
vagas de estacionamento e a 
revitalização da Praça Santiago, 
conhecida como o Marco Zero 
de Fortaleza. Ao todo R$ 7,8 
milhões devem ser investidos.

A obra, que passou por duas 
gestões municipais desde 
1997, não tinha intervenções 
desde 2013 em meio a 
questões de desapropriação 
e processos de indenização.

PARQUE RACHEL
DE QUEIROZ

Os dois primeiros 
trechos da 1ª etapa do 
Parque Rachel de Queiroz, 
que compreendem a Praça 
Manoel Dias Macêdo, o açude 
João Lopes e a rua Catarina 

Muitas das 

obras tiveram 

a conclusão 

atrapalhada 

pela pandemia; 

outras foram 

iniciadas já no 

fi m de mandato 
do ex-prefeito
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Em agosto de 2020, O POVO 
esteve no início das obras do 

projeto Beira Rio, que têm 
previsão de levar 12 meses. 

(Foto: Thais Mesquita/O 
POVO)

THAIS MESQUITA
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O presidente 

Bolsonaro esteve no 

Ceará, sexta-feira, 

quando cometeu 

pelo menos dois 

crimes contra a 

saúde pública, 

ao promover 

aglomerações 

sem proteção e 

ao convocar a 

população a não 

ficar em casa”
tasso Jeressati, senador 
(PSdB) em trecho de mensagem 
aos colegas em grupo de 
whatsapp no qual criticou a 
passagem de Bolsonaro pelo 
estado

A passagem do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
pelo Ceará, na última sex-
ta-feira, 26, esquentou mais 
ainda os ânimos políticos 
em Brasília; especialmente 
no Senado Federal. Puxa-
dos pelo senador cearense 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
parlamentares de ao menos 
nove partidos, dentre eles 
siglas da base de Bolsonaro, 
defenderam a necessidade 
da instauração imediata de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Co-
vid-19 para investigar ações 
do presidente.

Em mensagens trocadas 
no último sábado, 27, em 
grupo de WhatsApp com os 
81 senadores, parlamentares 
repercutiram os desdobra-
mentos da visita presiden-
cial, que gerou aglomera-
ções e desrespeitou medidas 
sanitárias, iniciando ali um 
alinhamento para viabili-
zar a CPI na Casa. Capturas 
de tela foram divulgadas 
ontem na coluna do jorna-
lista Guilherme Amado, na 
Revista Época, e tiveram a 
veracidade confirmada ao o 
povo, reservadamente, por 
uma fonte.

“Senadoras e senadores, 
o presidente Bolsonaro es-
teve no Ceará, sexta-feira, 
quando cometeu pelo menos 

dois crimes contra a saúde 
pública, ao promover aglo-
merações sem proteção e ao 
convocar a população a não 
ficar em casa, desafiando a 
orientação do governo do 
estado e ainda ameaçando 
o governo de não receber o 
auxílio emergencial. Desta 
maneira a instalação da CPI 
no Senado tornou-se ina-
diável. Não podemos ficar 
omissos diante dessas ir-
responsabilidades”, escre-
veu Tasso aos colegas.

Parlamentares de MDB, PT, 
PSD, Cidadania, Rede, Pros, 
Podemos e Republicanos 
apoiaram a mensagem. “Toda 
razão Tasso, o presidente 
afronta os governadores que 
estão na ponta cuidando da 
saúde, cabe ao Senado con-
testar essa ação equivocada”, 
escreveu Otto Alencar (PS-
D-BA), seguido por Confúcio 
Moura (MDB-RR) “Ainda bem 
que temos governadores e 
prefeitos que cumprem seus 
deveres” e por Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) e Ze-
naide Maia (Pros-RN) que 
disseram “concordar”,. den-
tre outros que expressaram 
apoio à questão.

No sábado, Tasso havia 
cobrado publicamente a ins-
tauração da CPI e dito que 
a postura de Bolsonaro foi 
uma tentativa de “desmora-
lizar” medidas mais rígidas 
de combate à pandemia que 
acabaram de começar no 
Estado. “Ao conclamar a po-
pulação para ir à rua, o pre-
sidente está mandando as 
pessoas à morte. Bolsonaro 

veio ao Ceará para tentar 
desmoralizar as medidas de 
restrição. Isso é criminoso”, 
afirmou o cearense.

Em Tianguá, a cerca de 
310 quilômetros de Forta-
leza, Bolsonaro desfilou em 
carro lotado, discursou para 
apoiadores aglomerados e 

| Senado | Provocados pelo tucano Tasso Jereissati, parlamentares de 

ao menos nove partidos defenderam investigar a atuação do presidente 

na pandemia em mensagens trocadas em grupo no WhatsApp

Atitudes de Bolsonaro 
no Ceará irritam Tasso 
e ideia de CPI avança

ClauBer CleBer Caetano/Pr

Bolsonaro gerou várias aglomerações na 
passagem pelo Ceará e não usava máscara

vitor maGalhães

vitormagalhaes@opovo.com.br

MP que facilita 
compra de 
vacinas na 
pauta de hoje

Para votação

Está na pauta do Senado 
federal para amanhã a vo-
tação da Medida Provisória 
(MP) 1.026/2021, que facilita 
a compra de vacinas contra 
o coronavírus. A mensagem, 
aprovada na Câmara dos De-
putados na última terça-feira, 
dia 23, estabelece regras mais 
flexíveis para a aquisição de 
insumos e serviços necessá-
rios à imunização e permite a 
dispensa de licitações.

A MP determina ainda que 
a aplicação de vacinas deve 
seguir o Plano Nacional de 
Imunização (PNI) do Ministé-
rio da Saúde e dá autonomia a 
estados e municípios na com-
pra e aplicação de imunizan-
tes, caso a União não adquira 
doses suficientes para os gru-
pos prioritários.

O projeto segue entendimen-
to do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que permitiu que os 
entes federados comprassem 
e distribuíssem vacinas, caso o 
governo federal não cumpra o 
plano de imunização. O relator 
da matéria é o senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP).

Neste cenário, o governador 
do Ceará, Camilo Santana (PT), 
anunciou que irá ao laboratório 
que representa a vacina russa 
Sputinik V, em Brasília, para 
tentar adquirir o imunizante 
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”, es-
creveu nas redes sociais.

No texto aprovado pela 
Câmara, medidas devem ser 
seguidas para evitar desvios 
e oferecer transparência no 
processo de aquisição. Pela 
mensagem, não está dis-
pensada a necessidade de 
processo administrativo que 
contenha elementos técnicos 
referentes à escolha da con-
tratação e à justificativa do 
preço. Além disso, a dispensa 
de licitação presume que haja 
emergência em saúde decor-
rente da Covid e a necessida-
de de pronto atendimento. 
(com agência Senado)

ainda criticou indiretamente 
o governador Camilo Santa-
na (PT) que não compareceu 
aos eventos nos quais o pre-
sidente esteve presente.

O requerimento para a 
CPI da Covid-19 foi assinado 
por pelo menos 30 senadores 
antes do Carnaval. Tasso é 
um dos subscritores e agora 
articula pela “urgência” da 
pauta para que o presiden-
te da Casa, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), autorize o início 
dos trabalhos. O Ministério 
Público Federal (MPF) tam-
bém acompanha os desdo-
bramentos da visita de Bol-
sonaro ao Estado e informou 
que poderá apurar possíveis 
irregularidades cometidas.

As animosidades causa-
das pela postura de Bolsona-
ro fazem com que os outros 
Poderes tenham que dividir 
atenção com discussões im-
portantes para o País como 
a vacinação e o auxílio emer-
gencial. Esta semana o Sena-
do deve votar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
emergencial, projeto que está 
diretamente ligado à conti-
nuidade do auxílio no País.

O governo considera a 
aprovação da PEC funda-
mental por ser uma das 
aposta para cortar gastos, 
pois cria mecanismos de 
ajuste fiscal para União, es-
tados e municípios a partir 
do acionamento de gatilhos 
que obrigam governantes a 
conterem gastos, como sa-
lários e subsídios, quando a 
despesa obrigatória superar 
95% do total. (com agências).
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Após divergências so-
bre trechos da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
186/2019, o Senado Federal 
deve votar, na próxima quar-
ta-feira, 3, o projeto conhe-
cido como PEC emergencial, 
que prevê o acionamento de 
medidas em caso de crise nas 
contas públicas. A tramita-
ção da mensagem está dire-
tamente ligada à continuida-
de do auxílio emergencial no 
País e à celeridade com a qual 
o benefício chegará na ponta.

O relator da matéria, se-
nador Márcio Bittar (MDB
-AC), deve apresentar nesta 
segunda-feira, 1°, novo pa-
recer para análise da Casa. 
Na semana passada, ele ha-
via protocolado versão que 
acabava com investimentos 
mínimos, previstos na Cons-
tituição, em Saúde e Educa-
ção; desobrigando gover-
nantes de efetuar gastos 
mínimos nessas searas. O 
trecho tornou a tramitação 
da matéria inviável. A nova 
versão deve manter os pisos 
para gastos nessas áreas.

Atualmente a Constitui-
ção determina que estados 
destinem percentual míni-
mo de 12% da receita à saú-
de e 25% à educação. Para 
municípios os índices são de 
15% e 25%, respectivamen-
te. Para a União o cálculo 
dos pisos é feito, desde 2018, 
com base no valor desem-
bolsado em 2017 corrigido 
pela inflação do período.

Os integrantes da ban-
cada cearense no Senado 
defendem a rapidez na vo-
tação da PEC para garantir 
a continuidade do auxílio 
emergencial. Cid Gomes 
(PDT-CE) não acredita que 
o caminho para viabilizá-lo 
seja retirar pisos dessas 
áreas. “Imagine como fica-
rá o País, com fome, ain-
da mais deseducado e com 
mais gente morrendo por 
falta do serviço público de 
saúde”, declarou, defenden-
do a cobrança de “imposto 
sobre lucros e dividendos” 

como uma das alternativas 
para buscar recursos para 
pagar o benefício.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos) informou que até 
a última sexta-feira, 26, não 
recebeu parecer com a retira-
da dos pontos polêmicos, mas 
defendeu a supressão do tre-
cho. “Acredito que é o caminho 
mais rápido e justo para que 
possamos amparar imediata-
mente milhões de brasileiros 
que foram empurrados para a 
miséria (pela redução da ren-
da na pandemia)”, pontuou, 
afirmando que o momento de 
ajuste fiscal é uma “oportuni-
dade dos três Poderes corta-
rem privilégios abusivos in-
corporados aos altos salários”. 

Por meio da assessoria, 

| ajuda emergencial | 

Senado deve votar PEC na quarta-feira, dia 3. Bancada cearense aguarda nova versão para definir voto  

Senadores querem 
retirada de pontos 
polêmicos de novo texto
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SENADor Márcio Bittar defende retirada 
dos pisos de saúde e educação 

Acredito que 

é o caminho 

mais rápido e 

justo para que 

possamos amparar 

imediatamente 

milhões de 

brasileiros que 

foram empurrados 

para a miséria”

Eduardo Girão, do Podemos, 
defendendo a retirada dos 
pontos polêmicos da matéria

o senador Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE) informou que 
tem “estudado o tema com 
a equipe técnica” e que está 
“aguardando a versão final 
do texto para se pronunciar 
oficialmente”. A preocupa-
ção dele também é com a 
urgência em relação ao au-
xílio emergencial que já não 
é pago há dois meses à po-
pulação mais vulnerável.

Mais do que uma condi-
ção do governo Bolsonaro 
para retomar o auxílio, a 
PEC é uma aposta para cor-
tar gastos, pois cria me-
canismos de ajuste fiscal 
para União, estados e mu-
nicípios. O parecer prevê o 
acionamento de gatilhos; 
mecanismos que obrigam 
governantes a conterem 
gastos, como salários e 
subsídios, quando a despe-
sa obrigatória superar 95% 
do total. Cenário que pode 
ocorrer no ano que vem, ou 
em novo decreto de estado 
de calamidade pública.

No caso de uma nova ca-
lamidade, o congelamento 
ocorreria durante e até dois 
anos após o fim do decreto. 
Na prática, o governo federal 
pagaria o auxílio emergencial 
com a garantia de poder con-
ter despesas com o funciona-
lismo público em novos perío-
dos de crise. O texto também 
prevê barreiras a eventuais 
reajustes para servidores e a 
concursos públicos.

Vincular a continuida-
de do auxílio emergencial 
ao percentual obrigatório 
de verbas foi visto como 
uma “chantagem” por par-
te dos senadores, que ainda 
tentam desidratar a PEC, 
deixando as medidas de 
contenção de gastos para 
depois. O líder do Cidada-
nia no Senado, Alessandro 
Vieira, apresentou emenda 
para retirar da proposta, 
num primeiro momento, 
tudo que não trate do bene-
fício. A equipe econômica do 
governo tenta barrar. (Vitor 
Magalhães, com agências)
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NA ELEIÇÃO PODIA 
AGLOMERAR?

“M
as na eleição podia aglomerar, né?”. O questiona-
mento, quase sempre acompanhado por impropé-
rios de toda espécie, tem se tornado resposta padrão 
de críticos do isolamento social nas redes sociais. 

A cada nova medida de restrição de circulação anunciada, versões 
semelhantes da expressão lotam perfis de governantes e caixas de 
comentários dos veículos de imprensa, sempre tentando expor a “hi-
pocrisia” daqueles que tentam evitar o contágio da Covid-19. Ora, se 
todos os políticos estavam nas ruas até novembro do ano passado, 
como podem então ter a cara de pau para exigir alguma coisa agora? 

Como é costume neste tipo de caso, no entanto, a bravata de redes 
sociais parece muito mais inteligente do que de fato é. Uma falsa 
equivalência que só faz sentido se partir de uma interpretação 
“conveniente” dos fatos – quando a pessoa quer apenas deslegitimar 
medidas de isolamento de qualquer maneira, não importando mais 
nada que se diga –, ou se tiver base em informações extremamente 
rasas ou equivocadas. Há várias razões para isso.

1. NÃO HOUVE “DEUS-DARÁ”

O chavão das redes parte do pressuposto que houve grande clima de 
Carnaval nas eleições, com todos os candidatos praticamente saindo 
em “trenzinho” pelas cidades, cada um com as mãos sobre o ombro 
outro. Quase sempre acompanhadas por imagens dos candidatos 
em almoços ou momentos de aglomeração, as publicações tentam 
reforçar clima de “Deus-dará” no período de campanhas. Na prática, 
a realidade foi bem distinta:  Quase duas semanas antes do 1º turno, 
em 4 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) emitiu 
resolução proibindo atos presenciais de campanha eleitoral.

Eventos como comícios, bandeiraços, passeatas, caminhadas e afins 
sofreram restrições. A fiscalização não ficava a cargo somente do 
TRE, mas era feita também pelos próprios candidatos, que moveram 
dezenas de ações um contra o outro na Justiça, várias delas ainda 
em julgamento. Na semana passada, o prefeito de Viçosa do Ceará, 
José Firmino (MDB), foi condenado pela Justiça por provocar 
aglomerações de campanha. Ele e o vice pagarão multa de R$ 250 
mil, em condenação que não deve ser a última do tipo no Estado.

O próprio José Sarto (PDT), vitorioso em Fortaleza, sofreu baque 
grande na campanha após contrair a Covid-19. Por conta do 
diagnóstico, ficou duas semanas “fora de combate”. Ou seja, a 
contaminação não era interessante nem para os próprios candidatos. 
Claro que é virtualmente impossível que a Justiça fiscalizasse todos 
os milhares de candidatos nos 184 municípios cearenses, ou que o 
rigor do isolamento ocorresse 24 horas por dia durante todos os 
meses do período. Mas nunca houve “liberou geral”.

2. O CONTEXTO ERA OUTRO

Este argumento nunca é bem recebido por quem não quer dialogar, 
mas é talvez o mais óbvio de todos: Não faz sentido comparar a 
situação atual com a de novembro do ano passado. O leitor pode 
escolher qual gestão prefere: Seja na base de dados de Camilo Santana 
(PT) ou na de Jair Bolsonaro, números da Covid no País eram os 
menores nos meses da campanha eleitoral do ano passado. Naquela 
época, quadro de proliferação da doença possuía certa estabilidade, 
com redução gradual de casos e óbitos em todos os meses.

Com o surgimento de variações mais contagiosas da doença e o 
peso da “segunda onda”, no entanto, vivemos hoje o pior quadro 
da pandemia desde o início dos primeiros casos. No final de 
outubro de 2020, o Ceará confirmou em um dia 450 casos da 
doença. No início de fevereiro, eram 2.256. É óbvio que restrições 
são muito mais urgentes agora.

3. A POSTURA DE CAMILO

Principal alvo do chavão anti-isolamento, o governador Camilo 
Santana (PT) sempre seguiu com cautela recomendações sanitárias 
contra a Covid-19. Não é questão de “puxar saco” ou bancar o 
advogado do diabo, são apenas os fatos. Imagens do petista em 
eventos em Jaguaruana ou outros municípios, que ainda circulam 
nas redes, são falsas e retiradas da campanha de 2016.

Claro que surgirão sempre aqueles que pinçam uma ou outra 
imagem isolada (quando não falsa) na busca por provar o 
contrário, mas o governador não foi participante ávido de 
eventos de campanha em 2020. Nem de carreatas de seu principal 
candidato, José Sarto, participou. Na época, o argumento 
utilizado pela assessoria para negar a participação nos eventos 
era justamente esse, o risco de contágio da Covid-19.

CARLOS 
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AURÉLIO ALVES

CAMILO Santana é o principal 
alvo do chavão anti-isolamento

| REFORMA | Parte da oposição já adiantou que irá “resistir”. 

Ato contra a proposta deve ocorrer terça-feira

Previdência volta à 
Câmara nesta semana; 
há chance de mais tensão
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Vereador Adail Junior (PDT), lembra que 
reforma é adequação necessária

Devem retornar à Câmara 
Municipal de Fortaleza (CMFor) 
nesta segunda-feira, 1º, os tex-
tos que irão assentar as bases 
para a reforma da Previdência 
dos servidores municipais. Foi 
o prazo estipulado pela Pre-
feitura de Fortaleza após ter 
solicitado ao Legislativo que 
retirasse de pauta os projetos 
de emenda à lei orgânica 002 e 
004, ambos de 2021.

No conteúdo destas pro-
postas, a revogação de licença 
prêmio, de anuênio, além do 
fi m da transferência integral 
de pensão à viúva de servidor 
foram exemplos de tópicos 
que geraram revolta em tra-
balhadores do serviço público 
municipal e protestos mobili-
zados por sindicatos.

Antes disso, a Justiça havia 
determinado que a tramitação 
cessasse em razão do modo 
como foi formada a comissão 
especial que deliberou sobre as 
matérias. A Rede, por exem-
plo, ocupou vaga na comissão, 
mesmo que com apenas uma 
representante. O PT, de oposi-
ção, tem três parlamentares na 
Casa, por exemplo

O prefeito de Fortaleza, José 
Sarto (PDT), retirou as matérias 
de tramitação em prol da rea-
bertura de diálogo com a cate-
goria diretamente interessada. 
A semana que compreende os 
dias 22 a 26 passou, encerrando 
o tempo de diálogo entre sindi-
cato e Prefeitura de Fortaleza. 

Há expectativa quanto 
ao teor do que irá para de-
bate entre vereadores. Até 
mesmo se em forma de um 
ou dois textos. A Prefeitura 
não retornou a tentativas 
de contato do O POVO.

A gestão tem destacado que 
as transformações no sistema 
previdenciário são obrigatórias 
a estados e municípios, já que 
fi rmadas na Constituição Fede-
ral quando a nova Previdência 
foi reformada, em 2019.

Sem as mudanças até o fi m 
de março, o Município esta-
ria em desconformidade com 
o Certifi cado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), impos-
sibilitado de receber repasses 
voluntários da União.

Um ato de protesto já estaria 
organizado para terça-feira, 
primeiro dia de sessão no Legis-
lativo da semana, disse Eriston 
Ferreira, atual vice-presiden-
te do Sindicato dos Servidores 
Municipais (Sindifort).

Ana Miranda, também 
do sindicato, afirma que o 
diálogo com a gestão “não 
evoluiu em nada.” “Apresen-
taram o problema, mas sem 
espaço para a discussão. Não 
dá para a gente achar que 
isso é uma negociação”.

Vice-presidente da Câma-
ra, Adail Júnior (PDT) afirma 
que gestão e base partem do 
princípio de que a obriga-
toriedade torna a questão 
inadiável. “Se tiver que ter 
adequação”, ele disse, “fico 
muito tranquilo mesmo.”

Guilherme Sampaio (PT), 
opositor da de Sarto, afir-
mou que haverá resistência 
em “nossa ação parlamen-
tar e dos sindicatos”. Ju-
lierme Sena (Pros) respon-
deu que a bancada do Pros 
moverá voto contrário se o 
texto for prejudicial a servi-
dores. Para saber, primeiro 
vão estudar a proposta.

CARLOS HOLANDA
carlosholanda@opovo.com.br

Depois de receber 1% dos 
votos em 2018 na sua ter-
ceira tentativa de chegar à 
Presidência da República, a 
ex-ministra e ex-senadora 
Marina Silva (Rede), de 63 
anos, diz não ter planos de se 
lançar em uma nova disputa 
em 2022. Vivendo em isola-
mento social em Brasília, ela 
afirmou em entrevista por 
telefone ao Estadão que só 
saiu de casa uma vez desde o 
dia 1º de março do ano pas-
sado, para ir ao médico.

Sua militância virtual, po-
rém, segue intensa. Ela faz 
palestras - Marina pretende 
se aposentar como profes-
sora e abriu mão da aposen-
tadoria como senadora - e 
lidera os debates do partido 
que criou, a Rede Sustentabi-
lidade. Atualmente, a legen-
da elabora estratégias para 
sobreviver à cláusula de bar-
reira no ano que vem.

No precoce tabuleiro elei-
toral que se formou, Marina 
sinaliza apoio a Ciro Gomes 
(PDT) como o mais forte para 
quebrar a polarização entre o 
PT e o presidente Jair Bolso-
naro, embora diga que, antes 
de nomes, o mais importante é 
discutir projetos.

Marina  não 
será candidata 
e sinaliza apoio 
a Ciro em 2022
CENÁRIO 

dos votos válidos, foi o 
que Marina Silva (Rede) 
obteve nas eleições 
presidenciais de 2018

1%
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É inegável, o comércio vare-
jista se mantém como setor pre-
ferido dos empreendedores ao 
abrir um novo negócio. Nem um 
pouco intimidados com as ad-
versidades geradas pelo corona-
vírus em 2020, eles mantiveram 
a abertura de empresas em alta 
no Ceará em janeiro de 2021, com 
11,2 mil novos registros na Jun-
ta Comercial do Ceará, dos quais 
4,3 mil são de comércios. Agora, 
quando o assunto é Covid-19 e 
varejo, há um consenso: a pan-
demia pulverizou alguns con-
ceitos e lançou os comerciantes 
na internet com uma urgência 
jamais imaginada.

Quando o funcionamento foi 
comprometido pelo lockdown 
e portas entreabertas demons-
travam a vontade de continuar, 
mesmo com a necessidade de 
suspender, reduzir jornadas 
ou até mesmo demitir funcio-
nários, o comércio eletrônico 
se consolidou entre pequenos e 
grandes, tornando-se uma rea-
lidade e não mais um debate de 
convenções sobre o futuro do 
setor no Estado.

Dados do Portal do Em-
preendedor, que contabilizam 
a quantidade de microem-
preendedores individuais (MEI) 
- responsáveis por mais de 90% 
das empresas locais – apon-
tam que, atualmente, 69.087 
MEIs atuam exclusivamente na 
internet no Ceará. O número 
corresponde a 13,2% do total de 
MEIs cearenses – parcela signi-
ficativa considerando que boa 
parte dos 274.165 MEIs em ativi-
dades em local fixo já fazem uso 
de plataformas on-line.

Mas a participação crescen-
te no comércio eletrônico aler-
ta também para cuidados que 
garantam a competitividade 
e o sucesso do negócio, como 
observa Alice Mesquita, secre-
tária-executiva do Sebrae-CE. 
Ciente das possibilidades dos 
empreendedores locais, ela 
considera tanto as redes so-
ciais quanto sites próprios e 
marketplaces como ambientes 
nos quais o empresário busca 
atuar na internet.

Antes de qualquer coisa, Ali-
ce ressalta a importância de 
conhecer o mercado on-line, os 
concorrentes, os preços oferta-
dos por eles e, especialmente, 
os custos de todo o processo. 
A logística, desde a compra no 
fornecedor até o produto che-
gar ao cliente, é motivo de uma 
preocupação especial por parte 
dela justamente porque muitos 
novos empresários se lançam 
no e-commerce sem esse co-
nhecimento prévio.

“O que percebemos é que 
muita gente não conhece o que 
é estar no meio digital. O ne-
gócio tem muitos custos envol-
vidos, algumas coisas que são 
totalmente diferentes do meio 

físico e é importante que ele se 
informe. O processo de produ-
ção é muito complexo e a gente 
teve muitos que conseguiram a 
transformação digital rápida, 
identificando de forma adequa-
da as necessidades, como ca-
pacitar funcionários, garantir 
estoque”, analisa.

Alice ressalta ainda a im-
portância de não gerar bar-
reiras ao cliente, de oferecer a 
maior quantidade de informa-
ção possível para que a com-
pra seja efetuada sem dúvidas. 
“Nada de: ‘Te respondo no in-
box'. Nosso poder de pesqui-
sa na internet é muito maior. 
Então, a concorrência é muito 
maior”, aconselha.

Os conselhos da secretária 
executiva do Sebrae-CE ainda 
envolvem o básico: uma boa 
apresentação na internet, com 
boa fotografia e, principal-
mente, o mais fiel do produto 
real para que não haja frus-
tração por parte do cliente ao 
receber o item.

A plataforma na qual atua 
também é motivo de atenção, 
uma vez que as redes sociais 
dependem exclusivamente do 
atendimento pessoa a pessoa, 
e sites próprios e marketpla-
ces envolvem uma organização 
maior, com softwares e pessoal 
dedicado ao processo. “Agir 
para que esteja bem ‘rankiado' 
nos canais de busca”, completa.

Petshop busca comércio 
eletrônico para expandir

Plataformas

Proprietário de três lojas de 
artigos para animais, Raul Ma-
tos optou por montar toda a lo-
gística de entregas antes mes-
mo da pandemia arrebatar o 
funcionamento das lojas físicas 
no ano passado. O investimen-
to mostrou a ele que a saída era 
investir na presença on-line da 
Bispet petshop. Mesmo depois 
de abrir a terceira unidade no 
fim do ano passado, ele concen-
tra esforços na expansão pelo 
comércio eletrônico.

“Fiz uns cursos e as pessoas 
diziam que a gente precisava 
se destacar nisso, de chegar até 
o cliente. Vi que meu mercado 
não fazia e, toda vez que eu fa-
lava, diziam que não paga con-
ta, que vai ter custo de graça. 
Hoje, a minha operação é 50% 
física e 50% online”, orgulha-se.

No entanto, Raul só tem par-
ticipação na OLX, que considera 
“não ter tantos profissionais”. 

Para ingressar com força no 
e-commerce ele planeja ade-
rir a aplicativos como o Rappi 
e estuda ingressar no Merca-
do Livre e no marketplace do 
Magazine Luiza. A possibili-
dade de projetar sua marca 
para o Brasil todo anima o 
empresário, que já toma os 
devidos cuidados com o catá-
logo oferecido na internet e a 
logística de entregas (preços e 
prazos, especificamente).

Raul planeja concentrar a 
operação delivery em uma das 
unidades. “Centralizando tudo 
em um canto vamos ter o pós-
venda para saber como foi a 
compra, no sentindo de maximi-
zar pro cliente. Vamos saber com 
quanto tempo demora o consu-
mo do produto e vamos mandar 
um alerta pra ele dizendo que tá 
próximo de acabar”, cita, alme-
jando ainda mais proximidade 
com o público-alvo.

EmPrEEndEr no varejo: 
um novo caminho a ser traçado
| AMbIENtE ONlINE | 

Vocação da economia 

cearense, o comércio varejista 

continua sendo o foco da 

maioria dos empreendedores, 

mas as estratégias para alçar 

o sucesso foram totalmente 

transformadas 

ArmAndo de oliveirA
opovo@opovo.com.br

“O que percebemos 

é que muita gente 

não conhece o que 

é estar no meio 

digital”

Alice mesquita, 
secretária-executiva  
do Sebrae-Ce

Investimento em donuts  
na pandemia

marketplace

Após quase um ano de pes-
quisa de mercado com uma 
pandemia no meio, os planos 
de Ana Paula Lima não pu-
deram ser mais adiados. Em 
outubro do ano passado, ela 
resolveu enfrentar as dificul-
dades da crise deflagrada pela 
Covid-19 e montou dois quios-
ques franqueados para venda 
de donuts e sonhos, da marca 
Dream Donuts. No início de ja-
neiro, recebeu o convite da rede 

de shoppings RioMar para en-
trar no marketplace do lugar. 
O impulso foi tão promissor que 
a empreendedora aderiu tam-
bém a aplicativos de venda.

“Até então eu não tinha ne-
nhum delivery, nem app. Foi uma 
boa surpresa pra gente. Foi isso 
que ajudou a gente a continuar. 
Tem dias que eu vendo mais pela 
plataforma do que para o cliente 
que chega lá”, revela.

Hoje, Ana Paula emprega 

quatro funcionários em cada 
quiosque e, ciente da ameaça 
ao funcionamento do comércio, 
ela projeta investir ainda mais 
nas plataformas online, garan-
tindo as entregas via o marke-
tplace do RioMar e aplicativos.

“A única coisa que passa na 
nossa cabeça é isso: focar na 
parte de delivery, porque se fe-
char realmente eu preciso fazer 
com que o delivery ajude no fa-
turamento”, afirma.

AlertAs pArA quem vAi 

investir no mercAdo online

conhecer o mercado, os 
concorrentes, os preços 
ofertados por eles e, 
especialmente, os custos 
de todo o processo. 
logística é ponto crucial.

entender as diferenças 
do meio físico para o 
online. a capacitação de 
funcionários e a gerência 
de estoque se diferenciam 
muito entre os dois 
espaços de atuação do 
varejo.

monitorAr os canais de 
venda, com uso de 

tecnologia que dê suporte 
a esse acompanhamento 
de sites, marketplaces e 
redes sociais.

não gerar barreiras ao 
cliente, oferecendo a maior 
quantidade de informação 
possível para que a 
compra seja efetuada sem 
dúvidas. ter preços de 
produtos e custos de 
entregas bem claros.
apresentação na internet a 
partir de boas imagens e 
sendo estas as mais 
fidedignas possíveis aos 
produtos reais.

onde buscAr conhecimento

SebrAe-ce
https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/
cursoseeventos?uf=Ce

FAculdAde cdl
https://faculdadecdl.edu.
br/cursos/

SenAc-ce
https://cursos.
ce.senac.br/

edIçÃo: AdAilmA mendeS | adaIlMa.MendeS@oPoVodIgItal.CoM

O POVO MAIS
MaIS.oPoVo.CoM.br

acompanhe a série “a virada 
de mesa do varejo”, com 
histórias de empreendedores 
cearenses no mercado online.
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O fechamento de acordo para 
a fusão do Sistema Hapvida com 
o Grupo Notre Dame Intermédi-
ca (GNDI) anunciado no sábado, 
27, já é o maior do mercado bra-
sileiro desde 2008.

Juntas as duas gigantes ope-
radoras de planos de saúde têm 
valor de mercado estimado em 
mais de R$ 110 bilhões, cerca de 
20% do mercado nacional, sen-
do a segunda maior companhia 
de saúde na B3, atrás apenas da 
Rede D'Or, avaliada em quase 
R$ 135 bilhões.

O acordo prevê que a cearen-
se Hapvida detenha o contro-
le do negócio, ou 53,6% das 
ações da nova empresa a ser 
criada após a autorização da 
fusão pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade) e pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), órgãos reguladores 
que avaliaram a legalidade 
da operação.

A companhia combinada, po-
rém, contará com dois co-CEOs: 
o diretor-presidente do GNDI, 
Irlau Machado Filho e o diretor
-presidente do Hapvida, Jorge 
Pinheiro. “Tenho a certeza de 
que, em breve, teremos todas as 
aprovações. A gente poderia ci-
tar uma série de números dessa 
combinação, como os quase 90 
hospitais, divididos pelas 5 re-
giões brasileiras, mas o racional 
mais importante e significativo 
dessa operação é, sem dúvida 
nenhuma, a nossa vontade de 
cada vez mais ampliar e cuidar 
do brasileiro”, exaltou Pinheiro 
em vídeo divulgado à imprensa.

Além da ampliação estrutu-
ral, inclusive com a complemen-
taridade geográfica de atuação 
das duas empresas, a operação 

visa integrar produtos, recursos 
e soluções de saúde, bem como 
reduzir custos, otimizar proces-
sos e consolidar bases acionárias 
das empresas. A propósito, os 
acionistas de ambas as empre-
sas não terão direito de retirada 
em função da operação.

Para o conselheiro e presi-
dente do Comitê de Fusões e 
Aquisições do Hapvida, Geral-
do Luciano, a negociação para 
a fusão “tornou-se algo extre-
mamente sinérgico, o que foi 
chancelado pelo mercado com 
valorizações expressivas nas 
ações das duas companhias”. 
Ele acrescenta que a aposta do 
Hapvida no mercado de capitais 
e no fortalecimento da gover-
nança fez com que a empresa 
se tornasse a “consolidadora do 
sistema de saúde no Brasil” e 
um “gigante no mercado”. Aliás, 
as duas empresas têm histórico 
recente de expansão e de novas 
aquisições. Com a fusão, a ex-
pectativa dos analistas é que a 
companhia combinada chame 

atenção do capital estrangeiro.
Conforme o presidente da 

Associação dos Profissionais de 
Investimento do Nordeste (Api-
mec-NE), Célio Fernando Bezer-
ra Melo, “é possível vislumbrar, 
no médio ou longo prazo, um 
movimento de expansão do novo 
grupo para América Latina e/ou 
África, especialmente em paí-
ses como o Chile e o México, que 
têm características jurídicas e de 
mercado similares às do Brasil”.

O analista avalia também 
que o contexto da pandemia de 
Covid-19 coloca em evidência o 
segmento em que as duas em-
presas atuam e favorece o suces-
so da operação.

O Hapvida e o GNDI informa-
ram que vão realizar uma tele-
conferência em português (com 
tradução para o inglês) para 
acionistas, analistas, investido-
res e o mercado em geral para 
falar sobre a potencial operação 
em data e horário a serem divul-
gados em breve. (Com informa-

ções de Jocélio Leal)

| NO PAís | Somados os dois grupos têm 

valor de mercado estimado em R$ 110 bilhões e uma carteira de mais de 13 milhões de clientes

Fusão de cearense Hapvida 
com paulista Intermédica é a 
maior desde 2008

Hapvida

a Hapvida 
nasceu em 
1979, quando 
Cândido 
Pinheiro, 
médico 
oncologista, 
abriu uma 
clínica, que 
mais tarde 
se tornou um 
hospital com 
planos de 
saúde. Com 
capital aberto 
na Bolsa 
desde 2018, a 
empresa fez 
mais de r$ 
2 bilhões em 
aportes para 
aquisições no 
ano passado.



O prOcessO de uniãO  

das gigantes

LINhA dO tEMPO

8 de janeiro de 2021 

Hapvida confirma que 
apresentou proposta não 
vinculante para uma 
possível fusão à 
Notredame Intermédica, 
que resultará na 
consolidação das bases 
acionárias das duas 
empresas.

11 de janeiro de 2021 

Grupo Notredame 
Intermédica reforça a 
existência de uma 
proposta não vinculante de 
combinação de negócios 
realizada pela Hapvida 
Participações e 
Investimentos S.a., mas 
esclarece que a proposta 
ainda está sujeita à 
avaliação e, 
potencialmente, 
negociação pela 
administração da 
Companhia, de forma que 
a combinação de negócios 
“é incerta”. Hapvida 
apresenta inda ao mercado 
os números de uma 
possível junção com o 
Grupo GNdI: 13,595 

milhões beneficiários de 
assistência médica e 
odontológica, segundo 
dados de setembro de 
2020.

15 de fevereiro de 2021 
as negociações para a 
fusão das operadoras de 
saúde Hapvida e o Grupo 
Notredame Intermédica 
seguem avançando, mas 
ainda não foram 
finalizadas. Comunicado 
relevante aos investidores 
pela empresa cearense 
traz que a ideia é de que, 
quando a operação estiver 
concluída, a nova 
estrutura tenha dois Ceos. 
Neste caso, as 
companhias combinadas 
manteriam no comando os 
atuais administradores da 
GNdI, Irlau Machado Filho, 
e o do Hapvida, Jorge 
Pinheiro.

27 de fevereiro de 2021 

Hapvida e Notredame 
Intermédica chegam a 
acordo para combinação 
de negócios.

O tamanhO da nOva rede*

FusãO

carTeira de cLienTeS

13,5 milhões de 
beneficiários

HoSpiTaiS

84

cLÍnicaS

280

UnidadeS de 

diaGnÓSTico

257

* Dados de setembro de 2020 
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Hapvida conTa hoje com mais 
de 6,7 milhões de clientes

adriano QUeiroz
adriano.queiroz@opovo.com.br
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COMO DECLARAR O IR

Passo a Passo

Junte a documentação

comece a reunir os 
documentos com dados de 
sua vida financeira em 
2020 pelos informes de 
rendimento, quer sejam os 
emitidos por empregadores 
ou os emitidos por bancos.

posteriormente, junte os 
comprovantes de despesas 
dedutíveis, tais como 
gastos com educação e 
saúde.

tais documentos devem 
indicar os seus dados ou de 
seus dependentes, bem 
como do beneficiário dos 
pagamentos realizados. 
Por fim, reúna documentos 
que comprovem a compra 
ou posse ou bens (imóveis, 
automóveis etc).

baixe o programa 
gerador

o programa gerador da 
declaração pode ser 
baixado na seguinte página 
da receita Federal: https://
bityli.com/gceyY

Lá você encontra opções 
para preencher e enviar a 
sua declaração pelo 
computador, tablets ou 
smartphones (nos dois 
últimos casos, por meio de 
aplicativos).

durante o auge da crise sa-
nitária, quase 89 mil devem 
fazer a declaração do Im-
posto de Renda. Essa exi-
gência atinge aqueles que 
receberam o benefício e ti-
veram renda superior a R$ 
22.847,76, que é o limite de 
isenção da tabela do IR.

A restituição deve ser fei-
ta novamente em 5 lotes, tal 
como ocorreu no ano passa-
do. Até 2019, esse processo era 
realizado em 7 lotes, mas foi 
encurtado e acelerado como 
forma de reduzir o impacto 
econômico gerado pela pande-
mia de Covid-19.

Outra mudança nas regras, 
foi a possibilidade de que pes-
soas físicas sem certificação 
digital possam fazer a decla-
ração, o que não era permitido 
até o ano passado. Também os 
contribuintes que caírem na 
malha fina poderão fazer todo 
o processo de envio de dados e 
documentos de forma virtual.

Não houve alteração, con-
tudo, na tabela do IR, que acu-
mula defasagem de 113%, em 
25 anos. A faixa de isenção, 
portanto, segue em R$ 1.903,98 
por mês. (Adriano Queiroz)

O contribuinte tem de hoje 
até o próximo dia 30 de abril 
para entregar a sua decla-
ração de Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF). A Receita 
Federal estima que 32 milhões 
de brasileiros, sendo 711 mil 
cearenses, devem declarar os 
rendimentos obtidos em 2020.

Entre as principais novida-
des para o contribuinte, estão 
a necessidade de informar 
eventual recebimento do au-
xílio emergencial e a criação 
de uma categoria específica 
no programa gerador do IRPF 
2021 para informar atividades 
com criptomoedas.

Precisa fazer a declaração 
quem teve renda tributável 
no ano de 2020 superior a R$ 
28.559,70, ou teve rendimen-
tos isentos, tais como paga-
mentos de dividendos de em-
presas, que somem mais de 
R$ 40 mil. Também deve de-
clarar o imposto quem teve, 
em 31 de dezembro do ano 
passado, a posse ou proprie-
dade de bens com valor total 
maior que R$ 300 mil.

Já entre os quase 5,5 mi-
lhões de cearenses que rece-
beram o auxílio-emergencial 

Começa hoje entrega 
da Declaração do 
Imposto de Renda 2021
| REcEita | 711 mil cearenses devem prestar contas com o fisco, 
incluindo 89 mil pessoas que receberam auxílio-emergencial 

restituição
em 2021, os 
lotes serão 
pagos nos 
meses de 
maio, junho, 
julho, agosto 
e setembro, 
sempre no 
último dia útil 
de cada mês.



preencha as informações
o primeiro passo para o 
preenchimento 
propriamente dito é o 
informe dos seus dados 
cadastrais.

depois, seguem os dados 
sobre rendimentos, 
despesas e bens que 
devem ser preenchidos e 
fichas localizadas no 
menu esquerdo do 
programa. Para cada tipo 
de dado há uma ficha 
específica.

ao abrir uma, selecione o 
ícone “Novo” e informe o 
dado solicitado. Na 
declaração de bens, 
atente para informação 
sobre o custo que você 
teve ao adquiri-lo e, no 
caso de venda, para a 
diferença entre o valor de 
aquisição e o recebido.

seLecione um modeLo 
de decLaração

após fazer o 
preenchimento de dados, 
escolha entre um dos 
modelos de tributação de 
declaração: simplificado 
ou completo em um 
quadro localizado no 
canto inferior esquerdo 
do programa.

na declaração 
simplificada, você terá 
abatimento de 20% dos 
rendimentos tributáveis, 
no limite de r$ 
16.754,34. Na declaração 
completa, as deduções 
são feitas caso a caso.

você também pode 
verificar no próprio 
programa quanto tem a 
deduzir ou restituir em 
cada modelo, antes de 
optar por um deles.

arquive a decLaração 
e o recibo

quando você finalizar o 
envio, o programa da 
receita vai gerar um 
recibo com número que 
pode ser necessário para 
correções futuras. Salve 
esse recibo e o arquivo 
completo da declaração.

ao finalizar a declaração, o 
programa também indicará 
se há imposto a pagar e 
emitirá o Darf. O pagamento 
pode ser feito em até 8 x.

caso você não apresente 
a declaração no prazo 
correto (até o dia 30 de 
abril) pagará multa que 
varia de r$ 165,74 até 
20% do valor devido, 
descontada eventual 
restituição a receber. 
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M
ais que inoportuna, a 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que 
blinda parlamenta-
res é um disparate se 
se considerar o grave 

momento que o país vive: na iminência de 
uma segunda onda de Covid-19, com re-
cordes sucessivos de óbitos, sem vacinas 
sufi cientes e desemprego galopante.

É nesse cenário que a Câmara dos De-
putados houve por bem pautar uma me-
dida cuja intenção é modifi car o artigo 53 
da Constituição, tornando praticamente 
impossível que um parlamentar se tor-
ne alvo da Justiça. Não casualmente 
apelidada de PEC da Impunidade, num 
trocadilho com a “imunidade” que tinha 
a pretensão de aprimorar, a propositu-
ra reduz drasticamente as hipóteses de 

prisão em fl agrante de deputados e se-
nadores em caso de crimes inafi ançáveis 
estabelecidos no texto constitucional.

De quebra, altera também o rito pro-
cessual após a decretação de prisão, im-
pedindo que o congressista seja conduzido 
a uma delegacia, devendo manter-se sob 
custódia da Câmara ou do Senado até que 
o Legislativo se pronuncie, num prazo de 
24 horas, podendo ainda vetar a detenção.

Por fi m, mas não menos escandaloso, 
o expediente legislativo afasta a possi-
bilidade de prisão decretada por deci-
são monocrática, ou seja, por um úni-
co magistrado, e institui o Conselho de 
Ética como único colegiado que poderá 
deliberar sobre eventuais sanções aos 
parlamentares, abrindo brecha para 
que o mandatário se esquive de uma 
responsabilização civil ou criminal.

Não é preciso muito esforço de conven-
cimento para se perceber que essa PEC é 
um amontado de parágrafos no mínimo 
questionáveis, elaborados a toque de caixa 
e aprovados de afogadilho a fi m de fazer 
passar a boiada tocada pelo presidente da 
Casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

Na esteira da prisão do colega Daniel 
Silveira (PSL-RJ), sacrifi cado no altar do 
centrão por uma causa maior, Lira preten-
dia dar continuidade a um plano formula-
do desde há muito, qual seja, proteger sua 
casta e, por tabela, a si próprio – ele mes-
mo é alvo de processos no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que investigam malfeitos 
nos quais o alagoano estaria implicado.

Sem votos sufi cientes e por pressão 
da opinião pública e de ministros do 
STF, o presidente da Câmara recuou 
da votação da PEC, que já havia sido 

admitida em plenário na quarta-feira 
da semana passada. Recuou, mas não 
desistiu, entenda-se.

Obrigado a ceder, Lira determinou a 
criação de uma comissão especial a cargo 
da qual está a tarefa de preparar um pare-
cer sobre o seu mérito. Mesmo recolhida, 
a ameaça continua lá, e pode ser levada ao 
plenário a qualquer momento de descui-
do, como os deputados tentaram fazer na 
última sexta-feira, 26.

Insatisfeito com as críticas, Lira asse-
gurou que não se trata de uma PEC da im-
punidade, como maldosamente os detra-
tores a chamavam, mas “da democracia”, 
posto que se vale do arcabouço jurídico 
para salvaguardar (ainda mais) esse ente 
vulnerável que é o parlamentar brasileiro.

Não se pode acusá-lo de falta de 
senso de humor. 

PEC transforma parlamentares em majestades 

escola sem perspectiva de retorno. 
Proprietários e pais de alunos de es-

tabelecimentos particulares, com razão, 
reivindicam o retorno à normalidade 
das aulas. E por que não protestam di-
retores e pais de estudantes das escolas 
públicas?  Uma das razões está associada 
a questões sanitárias. Enquanto alguns 
países direcionam seus esforços a vaci-
nar profi ssionais da educação, a exemplo 
do Chile, o Brasil desconhece os planos 
governamentais relacionados à popula-
ção ainda não contemplada com qual-
quer tipo de imunizante. Nesse contexto 
de incertezas cabe a pergunta: o que será 
da educação presencial? Radicalismos e 
protestos de rua não irão resolver o pro-
blema. A saída está no diálogo entre as 
partes envolvidas e muito, muito envol-
vimento das famílias neste debate. 

sofi alerche@opovo.com.br 

Sem aviso prévio a pandemia se instalou 
no mundo. De uma hora para outra, a vida 
mudou. Um ano se passou e cá estamos; às 
voltas com seus trágicos efeitos e impos-
sibilidades. Entramos em nova onda, sem 
saber se outras virão. UTIs superlotadas, 

toque de recolher e circu-
lação limitada. Em meio a 
este cenário, por maiores 
que tenham sido os esfor-
ços dos governos e da so-
ciedade, a educação tem 
sido refém de circunstân-
cias adversas.  

Enquanto em muitos 
países o fechamento 

de escolas foi circunstancial, o Brasil 
passou ao ensino remoto sem maio-
res transições. Sem observar faixas 
etárias, crianças pequenas e maiores 

ficaram à deriva. Aqueles com aju-
da disponível em casa, puderam, de 
uma maneira ou de outra, se adaptar. 
Adolescentes ofereceram mais resis-
tência. Universitários se ajustaram. E 
nada ficou como antes. 

O acesso (ou não) ao ensino remo-
to explicitou de forma contundente as 
desigualdades entre as camadas de 
baixa e alta renda. Os alunos das esco-
las públicas foram mais prejudicados 
que os das escolas privadas. Não há 
distribuição de chip que resolva a falta 
de acesso a um dispositivo móvel em 
casa. Se isso é verdade, importa per-
ceber, contudo, que as perdas são de 
todos. Estudantes sofrem e irão sofrer 
por muito tempo os efeitos deletérios 
da privação do ensino presencial, sem 
contar aqueles que abandonaram a 

Pandemia e educação presencial

Professora 

(Uece-PPGE) e 

pesquisadora 

(FGV-DGPE).

Sofi a Lerche Vieira 

vspinelli@terra.com.br

Em 2006 a Universidade Estadual do Ceará 
(Uece) desenvolvia o seu Núcleo de Inovação 
Tencológica – NIT, não apenas em cumpri-
mento à Lei 10.973/2004, mas por acreditar 
na importância que teria para a Universidade. 
Um dos primeiros desafi os enfrentados pela 

equipe foi o de convencer os 
professores envolvidos em 
atividades de pesquisa de 
que o NIT tinha como pro-
pósito apoiá-los, especial-
mente na proteção da pro-
priedade intelectual, algo 
ainda não muito difundido.

Assim, a par de reuniões 
e de muitas conversas, 

deu-se início à apropriação de conhecimen-
tos nessa área, como foram exemplos wor-
kshops com técnicos do Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual (INPI) e da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep), em uma 
parceria extremamente proveitosa com o 
Banco do Nordeste do Brasil – BNB.

Em artigo de 5/10/2020, mostramos que 
o NIT da Uece foi, mais do que isso, uma 
semente para que as Instituições de Ciên-
cia e Tecnologia (ICT) no Ceará pudessem 
unir esforços, através de uma rede insti-
tucional aberta: a Redenit-CE.

Como alicerces, destacamos a im-
plantação dos Boletins de Oportunidades 
para ICTs, participação em encontros 
como a Feira do Empreendedor (Adece 
2008), desenvolvimento de uma pági-
na própria do NIT/Uece, com link para 
o INPI e o Fórum Nacional de Gestores 
de Inovação e Transferência de Tecno-
logia – Fortec, a elaboração da Política 

de Propriedade Intelectual da Uece e de 
momentos como o Inova 2009 (FIEC).

As macros ações estabelecidas para o NIT/
Uece tais como: o Fortalecimento Institucional, 
a Formação de Recursos Humanos, o Relacio-
namento com o Setor Produtivo e Construção 
e a Implementação de Sistemas Gerenciais 
de Informação foram outros suportes para o 
entendimento da necessidade da Rede, que 
tomou forma em 2009, superando as expecta-
tivas de reunir as ICTs do próprio Estado para 
abranger todas as então 17 ICTs estaduais, fe-
derais e privadas existentes no Ceará.

Apesar das difi culdades enfrentadas, 
a Redenit-CE, hoje agregando mais de 20 
ICTs, permanece com o mesmo espírito de 
congregação democrática e visão clara da 
importância da Ciência, da Tecnologia, da 
Inovação e do Empreendedorismo. 

Redenit-CE, histórico e futuro

Professor da Uece;

Membro da 

Academia Cearense 

de Administração 

– Acad

Vladimir Spinelli Chagas

roberto@pmacedo.com.br

A campanha da fraternidade de 2021, com 
o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso 
de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que 
era dividido, fez uma unidade”, chega para o 
mundo e, em especial, para o nosso país, no 
momento em que estamos vivenciando uma 

pandemia que afeta grave-
mente nossa saúde e con-
centra os esforços de toda a 
sociedade na luta pela vida.

O advento da Covid-19 
expõe as fragilidades do 
ser humano que não sabe 
até quando estará vivo. 
Essa dramática situação 
exige a prática do com-

portamento solidário em um sistema de vida 
marcado pela individualidade, pelo egoís-
mo, pelo consumismo e pelo desrespeito ao 

outro e que vinha tirando grande parte da 
nossa espiritualidade e da convicção de que 
a nossa vida pertence a Deus.

A convocação feita pela Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pelo 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Co-
nic) dirige-se aos cristãos de todas as igre-
jas, respeitando suas diferenças, para que 
se unam e orem durante a Quaresma pelas 
vítimas da pandemia e por mais humani-
dade no comportamento social.

O momento exige atenção especial e iden-
tifi cação das formas de superação dos extre-
mismos e das violências presentes em nosso 
cotidiano. A mensagem do Papa Francisco 
sobre a Quaresma e a Campanha da Fraterni-
dade 2021 é bem esclarecedora nesse sentido: 
“Somos convidados a um tempo de intensa 
refl exão e revisão de nossas vidas”.

Os cristãos precisam estar atentos tam-
bém às difi culdades que o nosso país vem 
enfrentando em decorrência da falta de 
consideração às regras do jogo que re-
gulam a convivência em uma sociedade 
desenvolvida, o que tem provocado cons-
tantemente instabilidades de ordem insti-
tucional, econômica, política e social.

Aproveitemos esse momento de pre-
paração para a Páscoa para, de espírito e 
coração abertos, pensarmos no Brasil e em 
como escaparmos dos desmandos que es-
tamos vivendo e que levam muitos a achar 
que não tem mais jeito. Que a Campanha da 
Fraternidade, com seu tema “Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor” e o seu 
lema “Cristo é a nossa paz: do que era divi-
dido, fez uma unidade”, nos dê energia para 
agirmos com esperança e fé em Deus. 

O chamado da Quaresma

Empresário

Roberto Macêdo
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A pandemia chegou, se instalou e 
ficou. A única forma de combate é a 
vacina e sem o seu fim não teremos 
economia crescendo e gerando em-
pregos. Este era para ter sido o dis-
curso oficial desde o início, liberan-

do recursos para a 
ciência e tecnolo-
gia, fortalecendo a 
Fiocruz, o Butantan 
e buscando meios 
para comprar e 
produzir a vaci-
na no Brasil. Afi-
nal, quase todos os 
membros do Brics 

já produziram sua vacina.
É evidente que o governo fede-

ral não se preparou para a pande-
mia. No início, faltaram: álcool, 
máscaras, respiradores e leitos. 
E, é evidente, continua sem pre-
paro; hoje, falta até oxigênio, e 
temos novos obstáculos causados 
por mutações variantes do vírus. 
Esse despreparo impediu que a 
Fiocruz e o Butantan produzissem 
a vacina do Brasil, em 2020.

O governo federal, inicialmente, 
apostou na cloroquina, desmascara-
da cientificamente; no negacionismo 
da doença e na descrença da eficácia 
da vacina; não seguiu as recomenda-
ções da Organização Mundial de Saú-
de, não compôs o consórcio de países 
que receberiam a vacina por ordem 

de população, tratou a pandemia 
como uma doença qualquer e atra-
sou a produção da nossa vacina. Esse 
atraso, fruto da negação a ciência, 
custou vidas, sofrimento e comoção 
nacional. Isso se traduz em perda de 
popularidade e incompetência para 
lidar com as questões mais emer-
genciais, como o auxílio financeiro à 
população mais necessitada.

No Brasil, o boicote para a supe-
ração da pandemia vem de quem de-
veria pensar a política nacional, de 
quem deveria executar um projeto de 
Nação referendado nas urnas, visan-
do ao desenvolvimento econômico. 
Nada disso é levado a sério, parece 
uma brincadeira de mal gosto ma-
chista, misógina, racista e ultracon-
servadora, que flerta com o fascismo, 
com a violência e com a morte.

Em qual país do mundo a Su-
prema Corte permite que estados 
subnacionais possam comprar di-
retamente suas vacinas? Somente 
diante de um governo que desdenha 
das elevadas mortes e que parece 
querer que os laboratórios privados 
assumam o comando da vacinação.

Solidarizamo-nos com todas as 
famílias, vítimas de uma tragédia 
que só aumenta no Brasil enquanto 
cai no resto do mundo. O momento 
é de solidariedade, esperança e fé no 
futuro. Apesar desse governo, tere-
mos vacina brasileira para tod@s. n

Vacina para tod@s, já

comunicacaoluizianne@gmail.com

deputada federal 

(pt/Ce)

Luizianne Lins

As exportações cearenses registra-
ram o valor de US$ 105,8 milhões em 
janeiro de 2021, o que corresponde a re-
dução de 48%, se comparado com mes-
mo período do ano anterior. Na análi-
se da série histórica dos últimos cinco 

anos, foi o resultado 
menos expressivo 
das vendas interna-
cionais do Ceará.

Em janeiro do ano 
anterior, as exporta-
ções cearenses con-
tinuavam em curva 
ascendente, porém, 
dois meses depois, 

com o início da crise sanitária, as tran-
sações comerciais também mudaram. 
A redução de 48% nas vendas interna-
cionais do Estado é reflexo da desa-
celeração no comércio internacional. 
Com um cenário ainda incerto, a previ-
são de recessão, a atividade econômica 
interrompida e as empresas fragiliza-
das, a economia mundial entrou em 
um terreno inesperado. 

O declínio econômico, a limita-
ção de transporte de produtos, os 
impactos nas cadeias globais de su-
primentos e no comércio interna-
cional estão evidenciados em todo 
o mercado mundial.  Com as res-
trições ao comércio internacional, 
as nações tendem a proteger suas 
economias, estimulando a produ-
ção interna de bens e aumentando 

as barreiras para as importações. 
Produtos já consagrados no ran-
king de principais setores exporta-
dos pelo Estado foram impactados. 

Apesar da previsão de redução no 
comércio global, a internacionaliza-
ção é um dos principais indutores do 
crescimento econômico e pode ser 
uma saída estratégica para a recu-
peração das empresas. É necessário 
identificar novas oportunidades de 
negócios no exterior e apoiar empre-
sas visando a manutenção de seus 
negócios internacionais. 

A crise motivou muitas empresas 
a reformularem suas cadeias de for-
necedores, buscando parcerias com 
empresas que estejam mais próximas 
geograficamente. O Mercosul pode 
ser um forte aliado nesse processo. 

Reduzir custos, otimizar os pro-
cessos. Eficiência. O governo brasi-
leiro precisa avançar nas reformas 
estruturais e analisar as suas metas 
fiscais para este ano. 

A volatilidade da crise é alta. A 
Organização Mundial do Comércio 
– OMC prevê recuperação gradual, 
conforme refletido em projeções mais 
otimistas para o comércio em 2021.

Em síntese, as incertezas sobre o 
futuro escrevem novos capítulos na 
história do Ceará. Mas a crise terá um 
fim. E juntos, empresas e instituições 
estarão mais fortalecidas e prepara-
das para a competitividade global. n

Um mercado chamado Mundo 

akfrota@sfiec.org.br

Mestranda em Ciência política - 

Universidade de Lisboa,
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Ana Karina Frota

Por um estado solidário

Em artigo recente argumentei em favor de um Estado 
solidário, lembrando-me de ter ouvido numa homilia, lá 
em 1952, um padre pregar que, na modernidade, a autên-
tica caridade (solidariedade) começava com o pagamento 
dos impostos devidos. Um amigo cristão reagiu de imedia-
to: “... sou favorável à atuação do Estado de modo a garan-

tir a todos a saúde, por exemplo, como é 
o caso do SUS. Porém, me incomoda o uso 
da palavra solidariedade. Discordo que 
cobrança de impostos e sua reversão em 
Políticas Públicas possam ser correta-
mente chamadas de solidariedade”. 

Mas o que é o Estado moderno racio-
nal e laico senão o garantidor da demo-
cracia e dos direitos de todos? Vejamos 
os teóricos do Estado Moderna; Hobbes 
o defendeu como comunidade política 
para evitar que cada indivíduo guer-
reasse por seus interesses particulares; 
Rousseau via o Estado como patrono da 
vontade geral contra a vontade de cada 

um; Hegel chegou a dizer que o Estado representava o al-
truísmo, contrapondo-o ao egoísmo individual. Não será 
isso solidariedade estrutural? É bem verdade que Marx 
chegou em boa hora afirmando com veemência que o Es-
tado é capturado por classes sociais e grupos corporati-
vistas, tornando-o instrumento a serviço dos interesses 
de poucos e propondo o ativismo político, incentivando 
os proletários a militar por um Estado livre da domi-
nação da classe burguesa no poder. Tanto esse ativismo 
político em favor do bem comum como a atuação de ins-
tituições do Estado a favor de todos podem e devem ser 
considerados solidariedade, solidariedade estrutural.  O 
Estado brasileiro foi solidário quando criou o Funrural, 
aprovou o SUS, instituiu a Farmácia do Trabalhador e o 
Restaurante Popular, entre tantos exemplos.

O que incomoda meu interlocutor é a impessoalidade 
do Estado moderno, considerando que a solidariedade 
seria eminentemente um ato pessoal definido como dis-
posição de cada um a prestar auxílio ao próximo: “Tratar 
a ação estatal como verdadeira solidariedade, ou solida-
riedade mais eficaz, a meu ver, empobrece moralmente 

o que entendemos por solidariedade”. Mas como, retruco 
eu, se as instituições não agem; se o Estado não age; se 
quem age são indivíduos, e se um governo cria políticas 
e programas solidários é porque indivíduos de fora e de 
dentro do aparelho estatal lutaram para que isso ocorra. 
Max Weber já apontava num texto de 1919 que: “A aver-
são profunda da época católica e, mais tarde, da luterana, 
no que se relaciona a todo incentivo capitalista (estatal), 
apoia-se, particularmente, no ódio ao impessoal das rela-
ções dentro da economia capitalista. Esta impessoalidade 
subtrai determinadas relações humanas à influência da 
Igreja...”. Nenhuma religião pode sequestrar a solidarie-
dade, mesmo que muitas delas tenham-na erigido como 
seu principal distintivo. As religiões não inventaram a 
solidariedade que nasceu da necessidade de os humanos 
manterem generosas relações de vizinhança. 

Segue-se, portanto, que toda ação individual que 
leva o Estado e seus diversos governos a exercer o al-
truísmo não somente é obra de cidadania, mas a forma 
mais eficiente de praticar a solidariedade, embora ela 
não se limite a essa forma. n

haguetteandre@gmail.com
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professor da uFC

André Haguette

Há 10 anos
2011. oNU

Vitória das vítimas da ditadura

O Governo brasileiro reconheceu ontem perante o Conselho 
de Direto Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o “direito a verdade” das vítimas da ditadura militar de 1964 
a 1985, em discurso pronunciado pela ministra de Direitos 
Humanos , Maria do Rosário. O compromisso voluntário com 
direito a verdade é uma exigência moral criada pela ONU.

2011. HAbITAÇÃo

Programa perde R$ 5 bilhões

O Governo Federal detalhou ontem os cortes de R$ 50 
no orçamento da União para 2011. Apesar de afirmar 
que as despesas com os programas sociais e com os 
investimentos do PAC ( Programa de Aceleração do 
Crescimento )  serão totalmente mantidos, o governo 
anunciou  que o corte irá afetar fortemente o programa 
habitacional Minha casa, Minha vida, com uma 
contenção de aproximadamente 5 bilhões de reais.

Há 20 anos
2001. AbALo

A terra tremeu em Cascavel

A localidade de Brito em Cascavel foi o epicentro dos 
tremores de terra que abalaram o município de Chorozinho 
na ultima segunda, 27, no final da tarde e inicio da noite. A 
informação foi divulgada ontem pelo técnico em sismologia  
da Defesa Civil do Estado, que esteve na área pela manhã 
investigando o caso. O maior abalo registrado de 2,8 graus 
de magnitude na escala Richter.

2011. SAÚDE

Vereador acusa sucateamento

“O sucateamento da saúde de Assaré obriga os moradores a 
recorrer a centros maiores como Crato, Juazeiro do Norte 
ou Barbalha, em qualquer necessidade de atendimento 
médico”. A denúncia é do vereador Moacir Mota (PMDB), 
acrescentando do que além do município não contar com 
um hospital adequado, deixa os postos de saúde sem 
medicamento prejudicando as pessoas mais carentes.

Há 30 anos
1981. FESTA

Carnaval domina Fortaleza

A cidade vive e respira o clima de carnaval desde ontem, 
quando foi oficialmente iniciado o tríduomomino, com 
grandiosas festas em todos os clubes sociais e suburbanos. 
Hoje, a tarde, na Av. da Universidade, em grande publico 
deverá prestigiar o desfile das escolas de samba e 
maracatus, além de vários cordões e blocos. Já entrou em 
vigor o esquema de segurança elaborado pela Secretaria 
de Segurança, que vai garantir tranquilidade aos foliões.

1981. HISTÓrIA

ETA propõe cessar-fogo na Espanha 

A ala política da organização separatista basca (ETA) 
propôs uma trégua ao Governo Espanhol, ao mesmo 
tempo que libertava três cônsules honorários eu 
sequestraram há uma semana em San Sebastian. Definiu 
os golpistas de terça-feira ultima como “pessoas cegas” e 
propôs um cessar-fogo.
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que mais buscou apoio nas uni-
dades hospitalares foi entre 25 
e 29 anos. Destes, 1.205 eram 
mulheres e 1298 homens.

A unidade com mais aten-
dimentos de casos relaciona-
dos à Covid-19 foi a do Autran 
Nunes, 2.902, seguida pela 
do Jangurussu, com 2.791 ca-
sos. Por outro lado, apesar de 
dados referentes até 11 des-
te mês, a UPA do José Walter 
teve a maior taxa de positivi-
dade para Covid-19. Cerca de 
72%,  com 913 exames.

Neste domingo, 28, o Ceará 
somou 11.284 mortes em de-
corrência do novo coronavírus. 
Mais de 425.372 mil pessoas fo-
ram infectadas pelo vírus. Ou-
tros 313.989 pacientes se recu-
peraram da doença. 

Insatisfeitos com o ritmo de 
aquisição e distribuição de va-
cinas contra a Covid-19 pelo 
Governo Federal, governado-
res e prefeitos se movimen-
tam para levar os imunizantes 
para estados e municípios por 
conta própria. No Ceará, o go-
vernador Camilo Santana (PT) 
anunciou que tentará a compra 
descentralizada das doses da 
vacina Sputnik V em laboratório 
de Brasília. Os imunizantes são 
produzidos na fábrica Bthek, na 
capital brasileira. A investida do 
governo estadual ocorre nesta 
terça-feira, 2 de março.

“Irei na 3a feira até o laborató-
rio que representa a vacina rus-
sa Sputinik V, em Brasília, tratar 
da possível aquisição direta do 
produto, em complemento ao 
Plano Nacional de Imunização. 
Irei buscar a vacina para os cea-
renses aonde tiver que ir. Só des-
cansarei com todos vacinados”, 
publicou o líder petista nas redes 
sociais no último sábado, 27.

Irei na 3a feira até o laborató-
rio que representa a vacina russa 
Sputinik V, em Brasília, tratar da 
possível aquisição direta do pro-
duto, em complemento ao Pla-
no Nacional de Imunização. Irei 
buscar a vacina para os cearen-
ses aonde tiver que ir. Só descan-
sarei com todos vacinados.

Presidente da Associação dos 
Municípios do Estado do Ceará 
(Aprece), Júnior Castro conta 
que ele e outros dirigentes da 
entidade devem cumprir agen-
da em Brasília no mesmo dia 
que o governador Camilo Santa-
na. A expectativa do prefeito de 
Chorozinho, município distante 
69,7 quilômetros de Fortaleza, é 
que haja unifi cação do itinerário 
dos representantes cearenses 
no Distrito Federal.

“Gosto de pautar nossas ações 
com cautela. Vamos entender as 
condições, os valores, a burocra-
cia que vamos ter de enfrentar 
para aquisição direta. Não é só 
querer e ter condições fi nancei-
ras. Existe um protocolo a seguir. 
Para nós, é o início. Quem falar 
que comprou, que já tem vacina, 
está faltando com a verdade.”

Castro reconhece as difi cul-
dades para compra direta das 
doses, tendo em vista a prio-
ridade, garantida pela legisla-
ção, do Governo Federal. “Não 
adianta nada, dentro da mesma 
região ou estado, alguns mu-
nicípios terem acesso a maior 
quantidade e outros não. Isso 
compromete a efi cácia das vaci-
nas. A gente pode se surpreen-
der com uma nova mutação e 
ter tudo atrapalhado mais uma 
vez. Quero evitar que essa cor-
rida pela vacina acabe prejudi-
cando os municípios mais po-
bres do nosso Estado,” garante.

Na última semana, O POVO 
mostrou que, caso mantenha-se 
o ritmo atual de vacinação contra 
a Covid-19, o Ceará pode demo-
rar até junho de 2024 para vaci-
nar toda a população. A lentidão 
do PNI, referência mundial, tem 
resultado na suspensão das cam-
panhas de imunização em diver-
sos municípios brasileiros por 
falta de doses contra o vírus, que 
já ceifou a vida de 254 mil pessoas 
e infectou outras 10,5 milhões, até 

este domingo, 28, em todo o país.
Após conversa com o pre-

sidente da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), Jonas Doni-
zette, o prefeito de Fortaleza, 
José Sarto (PDT), anunciou, no 
início da tarde deste domingo, 
reunião para esta segunda-fei-
ra, 1º de março, com dirigentes 
municipais para tratar de con-
sórcio público para a aquisição 
de vacinas contra Covid-19.

Em comunicado aos ges-
tores, a FNP reafi rma a ne-
cessidade da União continuar 
apostando no PNI. “No entanto, 
diante da extrema urgência de 
imunizar a população, condi-
ção indispensável para o retor-
no à rotina, a retomada da eco-
nomia, da geração de emprego 
e renda, e, também, da segu-
rança jurídica oferecida pelo 
STF e pelos desdobramentos de 
projetos no Congresso Nacio-
nal, abre-se um caminho para 
negociações diretas.”

Ao explicar como será o 
consórcio, a FNP destaca que 
respeitará a legislação vigente 
e utilizará mecanismos legais 
para a aquisição, além de dis-
ponibilizar equipes técnicas 
para auxiliar as cidades bra-
sileiras. Quanto aos recursos 
necessários, a entidade orienta 
prefeitas e prefeitos a solicita-
rem aos parlamentares ajuda 
para a aquisição.

O material reitera que a Co-
missão Mista de Orçamento 
(CMO) disponibilizou no siste-
ma de Emendas para o Proje-
to de Lei Orçamentária 2021, 
na área de Saúde, a ação 2F01 
– Reforço de Recursos para 

| COVID-19 | Um ano desde o início da Pandemia 

da Covid-19, uma nova onda de contaminação exige urgência na imunização para conter a pandemia 

Camilo e prefeitos 
buscarão vacina sem 
esperar Bolsonaro

AFP /RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND

GESTORES públicos buscam acordo 
para adquirir a vacina russa Sputnik

ÍTALO COSME
italocosme@opovo.com.br
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ACESSO

Não adianta 
nada, dentro 
da mesma 
região ou 
estado, alguns 
municípios 
terem acesso 
a maior 
quantidade e 
outros não.

JÚNIOR 
CASTRO, 
presidente da 
Aprece UPAS recebem quase o dobro de 

pacientes em relação a 2020

Atendimento nas Upas supera 
pior mês da 1ª onda

 Saúde. Covid pressiona rede pública

As nove Unidades de Pron-
to Atendimento (Upas), em 
Fortaleza, registraram 18.871 
atendimentos em fevereiro, 
conforme aponta atualização 
do IntegraSus, plataforma vin-
culada à Secretaria da Saúde 
do Estado, neste domingo, 28.  
95,4% dessas assistências fo-
ram relacionadas à Covid-10. 
O equipamento do bairro José 
Walter apresentou dados ape-
nas até dia 11 deste mês.

Em maio do ano passado, 
pico da primeira onda no Esta-
do, as unidades atenderam cer-
ca de 10 mil pessoas.

De acordo com a plataforma 
Integrasus, a média diária de 
atendimento foi de 673,96. No 
total, 393 pessoas precisaram 
de transferência. A faixa etária 

BATURITÉ
Somos a 
primeira 
região do 
Estado do 
Ceará, cujas 
cidades se 
aliam para 
essa compra 
da vacina.

DAVI 
BENEVIDES, 
presidente da 
Amab

Emergência Internacional em 
Saúde Pública – coronavírus. 
Esta programação orçamentá-
ria possibilita que parlamenta-
res, bancadas e comissões re-
forcem os recursos necessários 
para aquisição de vacinas.

Na sexta-feira, 26, a Associa-
ção dos Municípios do Maciço 
do Baturité (Amab) decidiram 
assinar protocolo de intenções 
para compra direta de 300 mil 
doses da vacina russa, a mes-
ma que o Governo do Estado 
tenta comprar diretamente. 
Hérberlh Mota (PL), prefeito do 
município de Baturité, distante 
93 quilômetros de Fortaleza, 
comunicou que dez prefeitos 
da região consentiram sobre a 
aquisição após reunião virtual.

“Somos a primeira região 
do Estado do Ceará, cujas 
cidades se aliam para essa 
compra da vacina. Seguimos 
sempre juntos em favor do 
nosso povo”, disse Mota na 
publicação. O gestor afi rmou 
que o processo será viabiliza-
do por meio do presidente da 
Amad, Davi Benevides.

As movimentações ocorrem 
diante de queixas dos gestores 
locais contra o que consideram 
inefi ciência da administração 
do presidente Jair Bolsonaro 
na obtenção das vacinas.

Uma semana após deixar 
a coordenação do grupo de 
combate à Covid-19 do Con-
sórcio Nordeste, o neurocien-
tista Miguel Nicolelis foi às 
redes sociais para sugerir que 
os estados brasileiros preci-
sam adquirir conjuntamente os 
imunizantes para a população. 
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Dos 20.053 indígenas al-
deados que habitam o Ceará, 
80,96% já tomaram a pri-
meira dose da vacina contra 
Covid-19. Essa porcentagem 
representa 15.296 indíge-
nas aldeados vacinados com 
a primeira dose até a última 
sexta-feira, 26. O Ceará con-
ta, atualmente, com 17 mu-
nicípios que possuem terri-
tório demarcado. Enquanto 
municípios como Tamboril já 
vacinaram 100% da popula-
ção indígena, outros têm re-
latado recusa à vacina, o que 
difi culta a imunização desses 
povos no Estado. Canindé, por 
exemplo, só vacinou 32% da 
população indígena. O Plano 
Nacional de Imunização ga-
rante a vacinação de todos 
os indígenas aldeados como 
uma das prioridades durante 
a primeira fase de vacinação 
contra o coronavírus.

De acordo com Dourado 
Tapeba, assessor de controle 
social da saúde indígena do 
Distrito Sanitário Especial In-
dígena Ceará (Dsei-CE), fake 
news disseminadas têm con-
tribuído para essa recusa à 
vacina. As informações frau-
dulentas, ele relata, atrelam 
vacina à “Besta fera”, “chip 
chinês” e “apocalipse”. As in-
formações seriam comparti-
lhadas por grupos religiosos. 
Porém, há exemplos como a 
comunidade dos tapebas de 
Caucaia na qual há presença 
signifi cativa de evangélicos, 
mas não houve recusa tão 
grande à vacina quanto ocor-
reu, por exemplo, em Itarema. 
O município localizado no lito-
ral leste, na região da mata, é 

habitado por 2.205 indígenas 
e, pelo menos, 600 deles se re-
cusaram a tomar a vacina.

O Ministério Público do Es-
tado (MPCE) participou de re-
união com líderes indígenas no 
último dia 9 de fevereiro que 
tratou da vacinação. Na oca-
sião, foram defi nidas ações de 
sensibilização da população 
dessas aldeias em relação à 
imunização, além da disponi-
bilização de um canal para de-
núncias de notícias falsas.

De acordo com o promotor 
de Justiça Eneas Romero, “sen-
do verifi cado que existem fake 

news que contribuam para que 
eles não se vacinem, pode ser 
feita a responsabilização crimi-
nal, mas isso demanda provas”.

Outro problema que vem 
sendo enfrentado para a vaci-
nação da comunidade indígena 
cearense é a falta de reconheci-
mento dos territórios. O plano 
nacional de imunização contra 
a covid-19 defi niu que apenas 
os indígenas aldeados devem 
se vacinar nesta primeira fase. 
Isso inclui as populações que 
vivem em terras indígenas de-
marcadas e hoje atendidas pela 
Secretaria de Saúde Indígena do 

Ministério da Saúde.
Isso deixa de fora povos 

como o Karão, que foi qualifi ca-
do pela Fundação Nacional do 
Índio no Ceará (Funai-CE), mas 
não foi reconhecido pela Funai 
nacional. Trata-se de comuni-
dade aldeada que não pode ter 
acesso à vacina devido à falta de 
reconhecimento de sua terra.

Dourado relembra com pe-
sar que, na eleição de 2018, uma 
das promessas do presidente 
Jair Bolsonaro foi justamente 
a não demarcação de terras 
indígenas. “No Ceará tem 14 
povos que estão recebendo a 

vacina. Os karão e os tapuê-
quixelôs de Iguatu, por exem-
plo, ainda estão reivindicando 
o direito ao imunizante. A Fu-
nai não cumpre o seu papel e 
ainda fi ca fazendo divergência 
com a Dsei”, lamenta.

Os indígenas excluídos do 
plano de imunização, sejam 
aqueles que estão em terra indí-
gena não reconhecida ou quem 
vive em contexto urbano, so-
mam mais da metade da popu-
lação indígena do País, segundo 
dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística) 
do último censo, de 2010.

| DESINFORMAÇÃO | Cerca de 81% dos indígenas aldeados no Ceará já receberam a primeira dose 

da vacina contra a Covid-19. No entanto, informações falsas difi cultam imunização

Fake news difi cultam 
vacinação de indígenas no Ceará 

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DA DEFESA

ATENDIMENTO médico: comunidades indígenas 
recebem apoio no combate à Covid-19.

ALICE SOUSA 
alicesousa@opovo.com.br

Os recentes decretos anun-
ciados pelo governo estadual 
demonstram a situação em que 
o Ceará se encontra diante da 
pandemia do novo coronavírus. 
O aumento diário do número de 
infectados, de óbitos e de inter-
nações em leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) por Co-
vid-19 põe o Estado na terceira 
fase do Plano de Contingência 
de Enfrentamento à Pandemia. 
Segundo balanço atualizado às 
13h02min deste domingo no In-
tegraSUS, plataforma da Secre-
taria da Saúde do Estado (Sesa), a 
taxa de ocupação de leitos de UTI 
no Ceará é de 91,35%. Em Forta-
leza, o dado chega a 94,85%.

O plano desenvolvido pela 
Sesa propõe ações que deverão 

ser realizadas para combater 
a pandemia por meio de cinco 
fases, que são ativadas ou rea-
tivadas de acordo com a quan-
tidade de casos confi rmados e 
de óbitos por Covid-19. Identi-
fi cada como “Emergência em 
Saúde Pública”, a terceira etapa 
busca reduzir a intensidade de 
epidemia e retardar o aumento 
de casos no Ceará.

Os cinco níveis que perten-
cem ao Plano de Contingência 
aumentam a intensidade das 
ações de combate à pandemia 
conforme a gravidade dos ce-
nários epidemiológicos vigen-
tes. A fase 2, por exemplo, é 
caracterizada como “Estado de 
atenção”, etapa em que ocorre 
a ampliação da comunicação 
com a população e profi ssionais 
de saúde e em que “as ações da 
vigilância epidemiológica de-
dicam-se ao aperfeiçoamento 
da identifi cação de contatos 

(rastreamento e monitoriza-
ção), testagem em massa e o 
isolamento de casos confi rma-
dos e casos suspeitos”.

Portanto, é possível obser-
var o dinamismo que existe no 
plano, como observa Magda 
Almeida, secretária executiva 
de Vigilância e Regulação da 
Sesa: “O plano de contingência 
foi atualizado recentemente 
com a expansão de novos lei-
tos e é muito dinâmico, assim 
como as fases são. Nós estamos 
entrando na fase de mitigação 
em que o grande objetivo é re-
duzir mortalidade, já que existe 
transmissão comunitária in-
tensa da doença”.

Na última sexta-feira, o go-
vernador Camilo Santana (PT) 
assinou decreto que amplia as 
restrições para o comércio, ba-
res e restaurantes como medi-
da de contenção do aumento de 
casos de Covid-19 no Estado. 

| CONTINGÊNCIA  | Plano  defi ne ações para combater a pandemia 

Ceará entra na terceira fase 

MIGUEL ARAÚJO
miguel@opovo.com.br

mil índios das tribos 
cearenses receberam a 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19

15,2

BÁRBARA MOIRA

TOQUE de recolher esvaziou ruas e avenidas 
em Fortaleza no último fim de semana
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Estado do Ceará nunca deu um campeão mundial 
de futebol ou mesmo escalado nas 16 Copas sem título 
realizadas. 

Aproximação maior foi atacante Jardel, nascido em 
Fortaleza, e que atuou nas eliminatórias. 

Tendo enfrentado a Colômbia, em março de 2000, jogando o 
primeiro tempo inteiro, no empate sem gols. 

E contra o Uruguai, em primeiro de junho de 2001, quando 
entrou nos 15 minutos finais, novamente sem conseguir 
marcar, na derrota por um gol.

Assim, se a Fifa considerasse como tal quem atuou em 
partidas de classificação, Jardel o seria. 

Pois, de qualquer modo, deu sua colaboração, modesta, 
embora, no caneco conquistado em 2002, na Coréia e Japão. 

José Jorge Vieira e sua mãe Dulce, que 
deixou um vazio na Vila União 

SUAVE É A NOITE 

Evite dizer “colegas de beberragens”.

Preferindo folguedos. 

AMOR NA ARTE 

Márcia Cavalcante, que é arquiteta. 

E Fernando Barroso, que é chef. 

O CAMINHO 

Continua procura do Sociedade Cearense, bastando utilizar 
98995.3314, com Rafaele. 

Que imediatamente providencia a entrega domiciliar. 

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 1 de março: Patrícia 
Sydrião Ferreira, nascida 
Távora... Juliana Franklin... 
Ramiro Milfont, pioneiro caçula 
do Cumbuco, quer dizer, o mais 
jovem... Regina, nascida Caminha, 
mulher de Pedro Galvão, tocador 
da Gráfica LCR, que, faz muitos 
anos, imprime galhardamente 
o Sociedade Cearense, o livro da 
nata... Humberto Camurça, o 
Meninão, e sua mulher Socorro... 
Vera Lúcia Rocha. 

BON MOT

A ARTE ALGUMAS 
VEZES CURA, EM 
OUTRAS ALIVIA, 
MAS SEMPRE 
CONSOLA. 
(Paulo Barreto 
Campello de Mello, 
Coleção Oto de Sá 
Cavalcante)

Cariri foi região em que mais 
choveu, seguida de Ibiapaba

Agricultura. Chuvas favorecem setor

As chuvas em fevereiro no 
Ceará alcançaram a média his-
tórica para o mês puxadas por 
três regiões: Cariri, Ibiapaba e a 
grande região do Sertão Central 
e Inhamuns. O Cariri foi onde 
mais choveu no Ceará neste 
primeiro mês da quadra chu-
vosa. A média foi de 242,4 milí-
metros, 45,3% acima da média.

Já o Sertão Central e 
Inhamuns, que abrange os 
locais mais secos do Estado e 
tem o maior território entre 
as macrorregiões, foi a se-
gunda área onde as chuvas do 
mês mais superaram a média 
histórica. Foram 140,1 milí-
metros, 33% acima da média 
para o período.

Embora na Ibiapaba tenha 
chovido mais, aquele região 
serrana tem média de chuvas 
superior à das áreas de sertão. 
Foram 175,4 milímetros, 20,4% 

acima da média histórica.
Os dados da Fundação Cea-

rense de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos (Funceme) são 
parciais, atualizados até a tarde 
deste domingo, 28 de fevereiro.

Nas outras cinco macror-
regiões do Ceará, as chuvas do 
mês fi caram abaixo da média 
histórica. O Litoral de Fortale-
za teve o maior desvio negati-
vo, com chuvas 47,8% abaixo da 
média histórica. Aliás, em toda 
a região litorânea, onde costu-
ma haver concentrações maio-
res de chuvas, as precipitações 
fi caram abaixo da média em 
fevereiro.

No litoral do Pecém, choveu 
72,3 milímetros, 44,2% abaixo 
da média. No Maciço de Batu-
rité, outra região que costuma 
ter boas chuvas, as precipita-
ções somaram 96,7 milímetros, 
desvio negativo de 23,8%.

Chove em quase cem 
municípios em 24 horas

Inverno. Chuva pinta interior de verde

O Ceará registrou chuvas em 
98 municípios entra as 7 horas 
de sábado, 27 de fevereiro, até 
as 7 horas deste domingo, 28 de 
fevereiro.

Porém, as chuvas não foram 
tão intensas quanto na véspera. 
A maior foi em Icó, no Centro-
Sul do Estado, com precipitação 
de 63 milímetros. De sexta-fei-
ra para sábado, em Iracema, 
na região Jaguaribana, a chuva 
chegou a 114 milímetros.

Entre sábado e domingo, 
destaque também para as chu-
vas no Cariri. Houve precipita-
ções de 46 milímetros em Cra-
to e Jucás, e 45 milímetros em 
Cariús. No mês de fevereiro, o 
Cariri foi a região do Ceará em 
que mais choveu.

Segundo a Fundação Cearen-
se de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (Funceme), as chuvas 
deste fi m de mês são infl uen-
ciadas por áreas de instabili-
dade sobre o oceano Atlântico 
e ligeira aproximação da Zona 
de Convergência Intertropical 
(ZCIT), principalmente no no-
roeste do Estado.

| INVERNO | Precipitações melhoraram na segunda quinzena 

do mês e assim alcançam a média histórica para fevereiro

Chuvas em fevereiro se 
recuperam e alcançam 
média histórica

WLADIMIR CARVALHO/ESPECIAL PARA A CBN CARIRI

CHUVA banhou o Crato, na região do Cariri 
sábado e domingo últimos

Ceará termina o primeiro mês 
da quadra chuvosa melhor do que 
indicava o prognóstico da Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recur-
sos Hídricos (Funceme). A previsão 
para o primeiro trimestre da quadra 
chuvosa é de 50% de possibilidade de 
chuvas abaixo da média histórica, no 
período de fevereiro a abril. Pelo me-
nos neste primeiro mês analisado, os 
dados parciais até a tarde de ontem 
apontavam 138,2 milímetros de chu-
va no Estado, 16,5% acima da média 
histórica.

Vale ressaltar que o prognóstico 
da Funceme, divulgado em janei-
ro, não é para o mês, mas para o 
trimestre inteiro. Então, o cenário 
observado em fevereiro pode não se 
confi rmar em todo o trimestre, com 
possibilidade de ser melhor ou pior. 
A mesma projeção de 50% de risco 
de chuvas abaixo da média foi feita 
para o trimestre de março a maio, 
divulgada no último dia 22 de feve-
reiro. Nos dois prognósticos da Fun-
ceme para esta quadra chuvosa, foi 
apontada 40% de chance de chuvas 
em torno da média e 10% de fi car 
acima da média.

A quadra chuvosa no Ceará vai de 
fevereiro a maio. Os números para o 
mês que se encerra são ainda par-
ciais, atualizados até a tarde deste 
domingo, 28, e sofrerão atualização. 
Em 2020, a quadra chuvosa foi a 
melhor da década.

O resultado fi ca situado na cate-
goria em torno da média histórica 
e foi alcançado basicamente pela 
recuperação do nível de chuvas na 
segunda quinzena do mês. De 1º a 15 
de fevereiro, as chuvas fi caram 71% 
abaixo da média para o mês inteiro. 
Porém, 16 de fevereiro foi o dia mais 
chuvoso do mês — e do ano até aqui 
—, com média de 31 milímetros e 
precipitações em 147 municípios. O 
segundo dia em que mais choveu em 
fevereiro foi neste sábado, com mé-
dia de 15,6 milímetros e registros de 
precipitações em 153 municípios. No 
dia 17, o terceiro mais chuvoso, com 
14,9 milímetros em 155 municípios.

Apesar da melhora na segunda 
metade do mês, este é, pelos números 
parciais, o fevereiro com menor quan-
tidade de chuvas nos últimos cinco 
anos. A última vez em que o mês teve 
registradas tão poucas precipitações 
foi em 2016, quando fi cou 55,2% abai-
xo da média histórica para o período.

ÉRICO FIRMAO
erico@opovo.com.br

Icó: 63mm
Crato: 46mm
Jucás: 46mm
Cariús: 45mm
Ararendá: 42,8mm
Farias Brito: 42,6mm
Milagres: 42mm
Cedro: 41mm
Morada Nova: 36mm

VEJA ONDE FORAM AS 
DEZ MAIORES CHUVAS 
EM  HORAS
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As aquisições de direitos 
econômicos em sequência rea-
lizadas pelo Ceará e a compra 
mais cara da história do fu-
tebol cearense efetuada pelo 
Fortaleza não foram fruto de 
irresponsabilidade ou empol-
gação dos dirigentes. Ao con-
trário: os investimentos fo-
ram respaldados pela pujança 
financeira dos clubes em um 
patamar de Série A nacional e 
pela organização das respecti-
vas administrações.

Cada um ao seu estilo, Mar-
celo Paz e Robinson de Castro 
ocupam os principais cargos 
das duas maiores potências do 
Estado. Ambos com mandato 
até o final deste ano — o Al-
vinegro obrigatoriamente de 
saída, e o Tricolor com pos-
sibilidade de reeleição —, os 
presidentes replicaram nos 
clubes o modelo de gestão das 
próprias empresas, com pro-
fissionalismo, perfil técnico e 
olhar atento para gerar novas 
receitas e rechear os cofres.

Na elite nacional desde 2018, 
o Vovô conseguiu faturar R$ 64 
milhões na primeira tempora-
da e saltou para R$ 98 milhões 
no ano seguinte. O resultado 
de 2020 só será divulgado em 
abril, mas o orçamento previs-
to para 2021 projeta as maiores 
cifras da história do clube de 
Porangabuçu: R$ 151 milhões.

O Alvinegro contratou a 
consultoria da empresa Dom 
Cabral para definir o planeja-
mento estratégico, estabelecer 
organograma e ampliar o ra-
dar para novas áreas de atua-
ção — e faturamento. A agre-
miação conta com executivos 
remunerados em quase todos 

os setores, assumiu a gestão do 
programa de sócio-torcedor e 
criou a marca própria.

A Cidade Vozão — centro 
de treinamento localizado 
em Itaitinga, Região Metro-
politana de Fortaleza — e a 
sede receberam melhorias e 
investimentos em diversas 
áreas, com reformas estru-
turais e equipamentos. As 
obras, a capacitação dos pro-
fissionais e os aparelhos mais 
modernos possibilitam a for-
mação de novos talentos, que 
trazem retorno financeiro, 
e dão o suporte necessário 
para os atletas desempenha-
rem em alto nível.

O Tricolor, por sua vez, con-
seguiu retomar o fôlego finan-
ceiro após quase uma década 
de Terceira Divisão. Em 2018, 
na Série B, os cofres receberam 
R$ 51 milhões. Na temporada 
seguinte, de volta à elite, foram 
R$ 120 milhões de receita total. 
A projeção orçamentária para 
este ano também está na casa 
dos seis dígitos: R$ 113 milhões.

Dono da marca Leão 1918 e 
do programa de sócios-torce-
dores, o clube do Pici firmou 
acordo com a Gomes de Matos 
para consultoria da gestão. Os 
dirigentes estatutários — in-
clusive presidente e vices — 
deixaram de ser abnegados e 
passaram a ser remunerados 
a partir de 2019, trabalhando 
em conjunto aos executivos 
de cada área.

A pedido de Rogério Ceni, o 
estádio Alcides Santos se trans-
formou em Centro de Excelên-
cia, com novos campos, refor-
mas de academia, vestiário, 
sala da comissão técnica, audi-
tório, refeitório, hotel etc. O CT 
Ribamar Bezerra, em Maraca-
naú, também ganhou atenção 
sob gestão do antigo técnico, 
que comandava boa parte dos 
treinos na cidade vizinha.

“Acompanhando há alguns 
anos os balanços dos clubes 
da Região, sempre me chamou 
atenção a dívida reduzida que 
Ceará e Fortaleza tinham, so-
bretudo comparado a Sport, 
Náutico, Santa (Cruz), Bahia e 
Vitória, que têm passivos de 
R$ 50, R$ 70, R$ 100, R$ 150 
milhões, enquanto Ceará e 
Fortaleza estavam com R$ 10, 
R$ 15 (milhões), algo comple-
tamente controlável. Mesmo 
com o Fortaleza na Terceira 
Divisão e o Ceará na Segunda 
Divisão por alguns anos, isso já 
passava a imagem de que eles 
não tinham folha paralela, ou 
seja, enquanto outros clubes 
tinham receitas consideráveis 
e tinham que reservar R$ 500 
mil, R$ 1 milhão para pagar dé-
bitos na Justiça do Trabalho, os 
cearenses começavam a zerar 
esse processo e investir tudo no 
futebol, qualificar seus times, a 
estrutura”, analisa o jornalista 
Cassio Zirpoli, do Podcast 45 e 
autor do Blog do Cassio Zirpoli.

Gestão com 
recordes 

financeiros
| EM ALTA | CEARÁ E FORTALEZA AdOTAm AdminisTRAçãO TéCniCA, COm diRigEnTEs REmunERAdOs 
E mETAs FixAs, divERsiFiCAm RECEiTAs E ChEgAm à CAsA dE sEis dígiTOs dE RECEiTA

afonso.ribeiro@opovo.com.br

Afonso ribeiro
Vendas 
amenizam 
prejuízos 
em 2020

Alvinegros e tricolores com-
pletarão em breve exatamente 
um ano dos últimos jogos com 
presença de público. A pande-
mia de Covid-19, que paralisou 
o futebol nacional em março de 
2020, forçou os clubes a jogarem 
com portões fechados durante 
quase uma temporada inteira 
— e, por consequência, sofre-
rem abalos financeiros.

Sem receitas de bilheteria, 
bares e estacionamento, Ceará 
e Fortaleza sentiram o baque 
do vazio da Arena Castelão. As 
movimentações no mercado da 
bola — principalmente reali-
zadas por terceiros — possibi-
litaram um respiro aos cofres.

O Vovô faturou quase R$ 25 
milhões com as negociações 
de Valdo, Artur Victor, Arthur 
Cabral e Mateus Gonçalves. Os 
atacantes xarás, crias da base 
de Porangabuçu, foram vendi-
dos pelo Palmeiras-SP para RB 
Bragantino-SP (R$ 6 milhões) 
e Basel, da Suíça (13,4 milhões), 
respectivamente. Já o zagueiro 
(R$ 3,2 milhões) e o outro ata-
cante (R$ 2,3 milhões) foram 
transações feitas diretamente 
pelo clube cearense.

Já o Leão do Pici viu o ata-
cante Éverton Cebolinha render 
R$ 9 milhões pela venda do Grê-
mio-RS ao Benfica, de Portugal. 
Além disso, a ida de Yuri César, 
que pertencia ao Flamengo-RJ, 
para o Shabab Al Ahli, dos Emi-
rados Árabes, gerou mais R$ 1,1 
milhão de receita para o clube 
em razão da taxa de vitrine.

Pandemia.

O POVO MAIS
Mais.opovo.CoM.br

este conteúdo foi 
disponibilizado com 
antecedência para 
assinantes do op+. 
No site e aplicativo, 
eles podem acessar 
as íntegras dos textos, 
infográficos e os outros 
três episódios da série.

série

o material 
sobre “a 
era de ouro 
do futebol 
cearense”, 
série em 
quatro 
capítulos, 
começou a 
ser publicado 
no sábado 
passado e vai 
até amanhã, 
no o povo.
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DepArtAmento de fisioterapia do Fortaleza no 
Centro de excelência alcides santos, no pici
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estáDio Carlos de alencar pinto, sede do 
Ceará Sporting Club, em Porangabuçu

mArcelo paz, presidente do Fortaleza, e 
robinson de Castro, mandatário do Ceará
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O Ceará inicia hoje a cami-
nhada em busca do tri na Copa 
do Nordeste. Atual campeão da 
competição após conquistar de 
forma invicta o título em 2020, 
o Vovô estreia na edição des-
te ano às 21h30min contra a 
equipe potiguar ABC, no estádio 
Frasqueirão. O Alvinegro entra 
em campo desfalcado dos titu-
lares, mas com quatro reforços 
entre os relacionados.

Devido à temporada atípica 
da Covid-19, o calendário do fu-
tebol brasileiro ficou ainda mais 
apertado. Sem o tradicional pe-
ríodo de descanso após o fim do 
Brasileirão, o clube do Poran-
gabuçu se despediu da Série A 
na semana passada e já engata 
nova campanha no Nordestão.

Integrante do Grupo A, os 
cearenses encaram os poti-
guares, que estão no B. Na 
primeira fase do Nordestão, 
os times de chaves opostas se 
enfrentam em oito rodadas 
com jogos únicos. Os quatro 
melhores de cada lado avan-
çam para o mata-mata.

O Vovô retorna à competi-
ção sob alta expectativa. Além 
de de ser o atual campeão do 
torneio, o time comandado por 
Guto Ferreira conquistou resul-
tados importantes na tempo-
rada passada, como o 11º lugar 
no Brasileirão e, consequente-
mente, a classificação para a 
Sul-Americana. As contrata-
ções e a manutenção do elenco, 
incluindo o principal jogador 
Vina, feitas até o momento para 
o ano de 2021 também reforçam 
o favoritismo do escrete do Po-
rangabuçu.

A diretoria do Alvinegro 
já anunciou nove reforços. 
Destes, quatro foram relacio-
nados e podem estrear pelo 
Ceará contra o ABC. São eles: o 
goleiro João Ricardo, o volan-
te Willian Oliveira, o zagueiro 

Jordan e o meio-campista 
Marlon. Jogadores contra-
tados como Steven Mendoza, 
Yony González e Jael ainda não 
têm condições físicas ideais.

“Creio que minha questão 
física esteja boa. Tive um mês 
e algumas semanas de tra-
balho, foi muito importante 
para mim. A pré-temporada é 
de extrema importância para 
um atleta profissional. Eu tive 
esse período. Estou apto para 
estar à disposição do profes-
sor Guto”, ressaltou Marlon, 
que pode ganhar oportunida-
de entre os titulares diante do 
alvinegro potiguar.

O único titular do time 
da campanha na Série A à 

disposição é o goleiro Ri-
chard. O restante ganhou 
folga ou deixou o clube, 
como Samuel Xavier, que 
não renovou, e Lima e Léo 
Chú, que encerram vínculo 
de empréstimo e retorna-
ram ao Grêmio.

O adversário dos cearenses 
chegam para o duelo com equi-
pe completamente reformulada 
em relação à temporada pas-
sada, quando foi eliminado no 
mata-mata da Série D. No time 
titular, apenas quatro atletas: 
os zagueiros Vinícius Leandro e 
Helitão, o volante Valderrama e 
o atacante Wallyson. A direto-
ria abecedista contratou 15 jo-
gadores para 2021.

aurelio alves

Em busca do 
tri do Nordestão
| Copa do Nordeste |  Ceará estreia hoje diante do aBC, às 21h30min, na Competição 
regional. VoVô Vai desfalCado de titulares no estádio frasqueirão-rn

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

richard se firmou como titular do 
Ceará durante a série a

GRUPO B

classificados  
para segunda fase

timE pG J v
 1º vitória 3 1 1
 2º altos 3 1 1
 3º sport 1 1 0
 4º Csa 1 1 0
 5º Botafogo-PB 1 1 0
 6º Fortaleza 0 0 0
 7º aBC 0 0 0
 8º salgueiro 0 1 0

cLassificação NordEstão

Reformulado, Leão estreia quarta
Copa do Nordeste. Primeira rodada

Mal chegou ao fim a tempo-
rada 2020 e o alívio pela perma-
nência, o Fortaleza já precisa 
estar pronto para iniciar a jor-
nada na Copa do Nordeste. Em 
plena reformulação do elen-
co, o Tricolor encara o CRB na 
quarta-feira, 3, no Castelão, na 
estreia na competição regional.

Como prometido pelo pre-
sidente do Leão, Marcelo Paz, 
em pronunciamento na última 
sexta-feira, a diretoria deu o 
pontapé na montagem do gru-
po para a temporada de 2021. O 
clube anunciou até o momento 
quatro saídas: o atacante Eder-
son, o volante Derley, o lateral-
direito Gabriel Dias e o zagueiro 
Roger Carvalho. E está próxi-
ma do quinta - o centroavante 
Bergson deve ter o emprésti-
mo ao Johor FC, da Malásia, 

concretizado e divulgado nos 
próximos dias.

A ideia, como ressaltou Paz, 
é encerrar ciclos e rejuvenes-
cer a equipe. A diretoria do 
Pici anunciou três reforços até 
agora: o meio-campista Lucas 
Crispim, de 26 anos, que veio do 
Guarani, do atacante Robson, 
29, ex-Coritiba, e o volante Ma-
theus Jussa, ex-Internacional.

Para a estreia no Nordestão, 
mesmo sem descanso adequa-
do pelo fim do Brasileirão, está 
descartado utilizar equipe mis-
ta. Depois de se despedir na úl-
tima quinta da Série A, o elenco 
se reapresentou ontem e come-
çou a preparação para encarar 
o rival alagoano. O escrete co-
mandado por Enderson Morei-
ra vai com o que tem de melhor 
à disposição.

O CRB, do técnico Roberto 
Fernandes, terminou a Série 
B 2020 em 10º lugar e mante-
ve a base do elenco. Os desta-
ques do time são o zagueiro 
Gum, o meia argentino Diego 
Torres e o centroavante Lu-
cão, remanescentes da tem-
porada passada. O Galo tem 
três jogadores entre os titu-
lares que tiveram passagens 
pelo Ceará, como o zagueiro 
Ewerton Páscoa e os atacan-
tes Luidy e Hyuri.

Entre os reforços do clube 
de Alagoas, dois ex-Ceará: o 
goleiro Diogo Silva e o zagueiro 
Diego Ivo. O lateral-esquerdo 
Guilherme Romão e o volante 
Jímenez, contratados para a 
temporada 2021, já estrearam 
pelo time e foram titulares na 
vitória no clássico contra o ASA.

ABC
4-2-3-1: Wellington; Netinho, 
vinícius leandro, Helitão 
e victor; valderrama e 
Janderson; Wallyson, Marcos 
antônio e Maycon douglas; 
Willian. téc: sílvio Criciúma

Ceará
4-2-3-1: richard; eduardo, 
Klaus, lacerda e Kelvyn; 
Naressi e William oliveira; 
saulo Mineiro, Wescley e 
Marlon (rick); vizeu. 
téc: Guto Ferreira

data: 1/3/2021
horário: 21h30min
Local: Frasqueirão-rN
Árbitro: rodrigo Jose Pereira de 
lima-Pe

assistentes: Bruno Cesar 
Chaves vieira-Pe e daniele de 
andrade Felipe-Pe
transmissão: NordesteFC e 
rádio o Povo CBN

Copa do Nordeste 2021
rotEiro do JoGo

x

GRUPO A 

classificados  
para segunda fase

timE pG J v
 1º Bahia 3 1 1
 2º sampaio Corrêa 1 1 0
 3º treze 1 1 0
 4º 4 de Julho 1 1 0
 5º Ceará 0 0 0
 6º CrB 0 0 0
 7º Confiança 0 1 0
 8º santa Cruz  0 1 0

cLassificação NordEstão
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O Palmeiras depende de um 
empate para conquistar o te-
tracampeonato da Copa do 
Brasil. Na primeira fi nal, dis-
putada na noite deste domingo, 
o time alviverde contou com 
gol de Gustavo Gomez na Arena 
do Grêmio para bater a equipe 
mandante por 1 a 0, apesar da 
expulsão de Luan.

Como ganhador da primeira 
partida pela diferença mínima, 
o Palmeiras garante o título 
com um empate na segunda fi -
nal – na Copa do Brasil, não há 
gol qualifi cado. O confronto de-
cisivo está marcado para as 18 
horas (de Brasília) de domingo, 
no Allianz Parque.

Pela segunda rodada do 
Campeonato Paulista, com 
um time reserva, o Palmeiras 
entra em campo para enfren-
tar o arquirrival Corinthians 
às 19 horas desta quarta-fei-
ra, na Neo Química Arena. Ao 
mesmo tempo, pela segunda 
rodada do Gaúcho, o Grêmio 
encara o Brasil de Pelotas, 

novamente em sua arena.
O primeiro tempo foi de 

chances escassas até os 31 
minutos do primeiro tempo, 
quando o Palmeiras conseguiu 
inaugurar o marcador. Raphael 
Veiga cobrou escanteio pelo 
lado direito e Gustavo Gomez 
subiu sozinho para cabecear 
fi rme. Na tentativa de defender, 
Paulo Victor espalmou para 
dentro do gol.

Com difi culdades para arti-
cular boas jogadas no campo de 
ataque, o Grêmio no primeiro 
tempo levou perigo apenas em 
chute da entrada da área. Alisson 
ajeitou para a perna esquerda e, 
diante da marcação de Gustavo 
Gomez, bateu forte. Weverton 
saltou para defender, mas a bola 
passou por cima do gol.

O Palmeiras desperdiçou 
uma grande chance de am-
pliar no fi nal do primeiro tem-
po. Após belo passe de Raphael 
Veiga, Luiz Adriano escapou de 
Paulo Miranda e, livre, chutou 
por cima do gol. O assistente 
assinalou impedimento, mas o 
centroavante estava em posi-
ção legal.

O time alviverde manteve a 
superioridade e voltou a des-
perdiçar uma boa oportunida-
de no começo da etapa comple-
mentar. Em lindo jogada pela 
esquerda, Raphael Veiga colo-
cou a bola entre as pernas de 
Paulo Miranda e cruzou. Livre, 
Rony tocou por cima do gol.

Aos 18 minutos do segundo 
tempo, com o jogo dominado 
pelo Palmeiras, Luan tinha o 
controle da bola e, inexplica-
velmente, deu uma cotovelada 
em Diego Souza, que fi cou com 
o rosto sangrando. Após ver 
seu zagueiro receber o cartão 
vermelho, Abel Ferreira trocou 
Raphael Veiga e Wesley por Ga-
briel Menino e Alan Empereur.

Renato Gaúcho, por sua vez, 
trocou Victor Ferraz e Maicon 
por Churin e Ferreira. Com Fer-
reira pela direita e dois cen-
troavantes dentro da área, o 
Grêmio aumentou seu volume e 
investiu nos cruzamentos. Mes-
mo acuado na defesa, sem cen-
troavante desde a substituição 
de Luiz Adriano, o Palmeiras 
conseguiu segurar o resultado 
favorável. (Gazeta Esportiva)

FERNANDO ALVES/AE

PALMEIRAS
NA FRENTE
|COPA DO BRASIL| NO PRIMEIRO JOGO DA FINAL, PALMEIRAS 

VENCE O GRÊMIO POR  A  E FICA MAIS PERTO DO TÍTULO

ZAGUEIRO Gustavo Gómez vibra muito ao comemorar 
o gol da vitória do Palmeiras

SENTA,  LEVANTA
.NEM bem o Brasileirão deu seu último suspiro, ou baixou 
a sepultura, a Copa do Nordeste já irá começar para o Ceará, 
hoje, em Natal, contra o ABC, enquanto o Fortaleza entra 
em campo dois dias depois, quarta, aqui no Castelão, diante 
do CRB. O tempo voa e a bola, redonda ou quadrada, seja lá 
como for,  voltará a rolar.

.HÁ uma razão para tanta pressa assim? Sim e várias. 
Primeira delas - há um calendário feito aos trambolhões a ser 
cumprido o quanto antes, sem piscar os olhos.

.OUTRA razão - a CBF quer evitar o atraso que houve ano 
passado quando, por conta da pandemia, o Brasileirão sofreu 
um atraso imenso em seu inicio, a ponto de romper a barreira do 
som, quer dizer, atravessar de um ano para o outro. Veio terminar 
quarta com o Flamengo campeão, mesmo por linhas tortas.

 NO PEITO E NA MARRA

.MAIS ainda, o calendário da Liga do Nordeste, nada tem a ver 
com o da CBF, embora o Nordestão leve a sua chancela (que palavra!) 
evitando que o torneio seja uma competição pirata. Mesmo que 
engolisse a força, a Liga o realizaria no peito e na marra.

.PARA evitar briga com as federações, das quais depende, 
principalmente por questões eleitoreiras, não havia outra 
saída. Não evitou também que o precedente fosse aberto com 
a realização da Copa Verde nos mesmos moldes do Nordestão. 
Repete-se aquela história da porteira - por onde passa um boi, 
também passa uma boiada. Basta escancará-la.

.NENHUM torcedor por mais leigo que seja desconhece que 
Ceará e Fortaleza acabaram de sair de um Brasileirão onde um 
superou o outro, mas os dois se classificaram é o que conta na 
conta deste rosário mal rezado.

.DETALHE. Time por time o Ceará foi melhor, logo deve 
estar mais preparado, enquanto o Fortaleza começa a dar uma 
vassourada no seu elenco, mofado, capenga e enferrujado. Mas 
não seja por isso. O Alvinegro também deu uma boa enxugada e 
tratou logo de repor as peças. De uma raquetada contratou seis, 
se a memória não me trair, ou sete se ela não me fazer escorregar.

 LIMITE DE CADA UM

.EM relação aos adversários que vão enfrentar (ABC e 
CRB) pouco se sabe já que disputavam competições internas 
ou se preparavam para a Copa do Nordeste, dentro dos limites 
financeiros de cada um. Como não participaram do Brasileirão, 
nem receberam cotas gordas cada um se virou a sua maneira. 
Resumindo. O favoritismo é dos clubes cearenses, qualquer leigo 
sabe. Mas é bom desconfiar, desconfiando.

 PAPEL  CARBONO

.NADA muda na Copa do Nordeste. Repete a mesma 
fórmula do ano passado, papel carbono perfeito. Divisão 
de grupos em 8 pra cada lado, com o cuidado de não 
misturar os rivais, caso contrário perderá a graça de uma 
competição totalmente insossa.

.EM termos de motivação um pau a pau, quase idêntico 
ao campeonato doméstico do Mauro Carmélio. Nada mais sem 
graça. O daqui, então, virou, um mal assombro.

 CADA QUAL PRA SEU LADO

.COMO o Brasileirão terminou outro dia para os dois clubes 
da terra, resolveram dar férias aos seus jogadores em forma 
de grupos. Tradução - não estarão neste inicio de Nordestão 
com suas forças máximas. Não bastasse, não houve o acréscimo 
de um mísero centavo nas cotas deste ano, repetindo a do ano 
anterior. A Liga do Nordeste alega que os patrocínio diminuíram 
e as cotas da televisão não dão pra cobrir.

 CARA  &  CORAGEM

.SE mal pergunto. A CBF entra com o quê? Passagens e 
hospedagens, uma gota d’água no imenso rio de dinheiro 
que entra em seus cofres. Tudo isso pra não entrar só 
com a cara e coragem. Menos mal? Em tempo de seca e 
de pandemia cada qual se vira como pode. O importante é 
que a Copa se realize seja de que maneira for. É assim que 
se tange a boiada do futebol nordestino. 

.PRA completar a obra, proibição de torcedor nos estádios 
de futebol. Convenhamos - se a Copa do Nordeste não tinha 
graça, agora perdeu de vez. Aliás, não se tem ideia de quando o 
torcedor voltará a frequentar os estádios. Por acaso ainda este 
ano cara-pálida? Não dou um centavo furado por esta previsão, 
nem meto minha colher.

 ESTÁ FALTANDO UM

.NA récua de jogadores dispensados pelo Fortaleza e 
também contratados, último dos quais o bom centroavante 
Robson do Coritiba, o técnico Énderson Moreira pelo visto 
permanecerá. Como todo presidente de clube é teimoso, e calça 
40, Marcelo Paz não foge a esta regra.

.ESTRIBA-SE no velho bordão do ruim com ele muito pior 
sem ele. Pior do que ele deixou o Tricolor batendo na porta do 
rebaixamento? Preferiu lhe dar uma sobrevida.

ALAN 
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LOTECA

CONCURSO 
Vitória-BA Santa Cruz-PE

Verona Juventus

Novorinzotino-SP Ponte Preta-SP

Bragantino Corinthians

Santo André-SP Santos-SP

São Paulo-SP Botafogo-SP

CSA-AL Treze-PB

Salgueiro-PE  Bahia-BA

Sport-PE Sampaio Corrêa-MA

Uberlandia-MG Cruzeiro-MG

Roma Milan

Villareal Atlético Madrid

América-MG  Boa Esporte-MG

Chelsea Manchester United

Observação: Jogo acontece nesta segunda

Grêmio
4-2-3-1: Paulo Victor; 
Victor Ferraz (Churín), 
Paulo Miranda (Vanderson), 
Kannemann e Diogo 
Barbosa; Maicon (Ferreira) e 
Matheus Henrique; Alisson 
(Thaciano), Jean Pyerre 
(Isaque) e Pepê; Diego 
Souza. 
Téc: Renato Portaluppi.

Palmeiras
4-2-3-1: Weverton; Marcos 
Rocha, Luan, Gustavo 
Gómez e Viña; Felipe 
Melo e Zé Rafael (Danilo); 
Rony (Mayke), Veiga 
(Gabriel Menino) e Wesley 
(Empereur); Luiz Adriano 
(Veron). Téc: Abel Ferreira

COPA DO BRASIL

GOLS: 31MIN/1T - Gustavo 
Gómez
Data: 28/2/2021
Horário: 21 horas
Local: Arena do Grêmio
Árbitro: Marcelo de Lima 
Henrique-RJ
Assistentes: Rodrigo 
Figueiredo Henrique Correa-
RJ e Michael Correia-RJ
Árbitro de vídeo: Rodrigo 
Nunes de Sá-RJ
Cartões amarelos: Diogo 
Barbosa, Kannemann e 
Vanderson (GRE); Zé Rafael 
(PAL)
Cartão vermelho: Luan
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