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Segundo o secretário da Saúde do Estado, atuais números da pandemia de Covid- indicam 
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CHUVAS Março, segundo mês da quadra chuvosa, começa com chuvas intensas no Ceará. Em Fortaleza, houve pontos de alagamento 
como na avenida Beira Mar e no bairro Aerolândia. Em Cratéus, o açude do Batalhão sangrou CIDADES, PÁGINA 14
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
Variável

LEITOR

MAR DE DINHEIRO 
A Nova Beira Mar voltou a ficar alagada e virar, com as últimas chuvas, um mar. Os 
bueiros da área, mesmo com tanto gasto na reforma, não suportaram tanta água. Um 
problema e um descaso histórico. 

Cheia
atual

Minguante
5/3

Nova
13/3

Crescente
21/3
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DA UNIÃO

A secretária da Fazenda do 
Ceará, Fernanda Pacobahyba, 
afirmou, ontem, 1º, que o go-
verno federal destinou apenas 
R$ 2,1 bilhões para o comba-
te à pandemia de Covid-19, 
ao apresentar o relatório de 
avaliação das metas fiscais 
do último quadrimestre do 
ano passado, bem como dados 
consolidados de 2020 a depu-
tados estaduais.
A contestação foi feita após o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), ter 
divulgado em suas redes so-
ciais uma planilha indicando 
repasses da União aos Esta-
dos para a saúde como forma 
de rebater críticas à atuação 
do Planalto no enfrentamen-
to à crise sanitária. No do-
cumento, que inclui repasses 
constitucionais obrigatórios e 
suspensões de dívidas, o Cea-
rá aparece como tendo rece-
bido R$ 42 bilhões.
“Realmente, eu vou atrás desse 
dinheiro porque para o Ceará, 
no tocante às transferências 
para a Covid-19, nós recebemos 
R$ 2,136 bilhões”, ironizou a se-
cretária. Ela também queixou-
se que “o Estado fi cou em últi-
mo lugar no Brasil, na relação 

auxílio-emergencial per capita, 
algo em torno de R$ 100 por 
pessoa. Já o cidadão de Mato 
Grosso recebeu R$ 300. Quer di-
zer, o mato-grossense recebeu 
três vezes mais que o cearense, 
mesmo sem aquele estado ter 
tido queda na arrecadação, por 
ser um estado com agronegó-
cio exportador, em um cená-
rio com dólar lá em cima. Eles 
não tiveram a queda de ICMS 
que nós tivemos aqui”.
Outro ponto polêmico aborda-
do pela secretária, na audiência 
virtual, foi a questão do peso do 
ICMS (Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) sobre 
a composição do preço dos com-
bustíveis. “Diferentemente do que 
algumas pessoas têm falado, hou-
ve uma corrida agressiva para 
se dizer que o ICMS era o grande 
vilão no aumento dos combustí-
veis, mas a gente sabe quem são 
os dois grandes vilões. O primeiro 
deles é a questão da dolarização. 
A nossa moeda se transformou 
na mais desvalorizada do plane-
ta, comparativamente ao dólar, 
segundo dados da FGV (Funda-
ção Getúlio Vargas). O segundo 
é a própria política adotada pela 
Petrobras”, criticou Pacobahyba. 
(Adriano Queiroz)

Secretária da Fazenda 
diz que Ceará só 
recebeu R$ 2,1 bi para 
combater a Covid-19

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

O empresário Paulo Ximenes está se recuperando da Covid-19. /// Damião Tenório, 

presidente da Associação dos Procuradores do Ceará (Apece), foi empossado membro 

consultor da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. /// 

Vem aí o III Festival Imaginários Urbanos. Na quinta e sexta, pelo canal do Porto Dragão 

no YouTube, com duas mesas por noite, das 18 às 20h30min. /// Só lembrando: “E aí, 

governador, um lockdown à prestação vai funcionar contra a Covid-19?

MARÇO, 
que se inicia com alerta de especialistas 

de que será um período duro no combate à 
Covid-019. Que nos cuidemos!

MARÇO, 
que entrou com boas chuvas. A expectativa 
é de que neste mês de São José, padroeiro 

do Ceará, o cenário melhore.

AMBULATÓRIO DE DOR DE CABEÇA DO HGF FAZ 30 ANOS

O 
Ambulatório de Dor de Cabeça do Hospital Geral 
de Fortaleza (HGF) completou 30 anos. Iniciati-
va do médico João José Carvalho, neurologista, 
especialista em dor pela Academia Brasileira de 
Neurologia, o ambulatório faz parte do Núcleo de 
Interesse em Cefaleias do Serviço de Neurologia 

do HGF. Nestes 30 anos, o Ambulatório realizou mais de 40.000 
atendimentos benefi ciando mais de 15.000 pessoas. Mas há uma 

demanda muito grande de pessoas com dores de cabeça recor-
rentes que precisam de assistência médica. A fi la no SUS, só em 
Fortaleza, já chegou a mais de 5.000 pessoas. Nesse período, o 
setor produziu trabalhos científi cos que renderam pelo menos 
dois prêmios nacionais: o de melhor trabalho no Congresso Bra-
sileiro de Neurologia em 1996 e no Congresso Brasileiro de Cefa-
leia em 2014. Segundo a OMS, a dor de cabeça é o segundo agravo 
de saúde da humanidade. Maior do que ela, só cárie dentária. 

DIA D
Deve entrar na pauta de vota-
ção de hoje, da Câmara Muni-
cipal, a proposta de reforma 
da Previdência. O Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço de 
Saúde de Fortaleza e o Sindi-
fort convocam a categoria para 
comparecer e pressionar con-
tra a matéria.

CANTEIROS
O Sindicato dos Trabalhadores na 
Construção Civil realiza, nos can-
teiros de obras, campanha sobre 
prevenção contra a Covid-19. 
Houve mortes na área. A catego-
ria quer ser incluída nas priori-
dades do plano de vacinação.

MÉRITO
A Assembleia Legislativa con-
cederá ao professor, padre e 
filósofo Manfredo Oliveira sua 
mais alta comenda, a Medalha 
do Mérito Parlamentar. A pro-
posta, de Acrísio Sena (PT), deve 
ser aprovada nesta semana. 
Manfredo completou 80 anos.

REFIS DO FINOR
O BNB já recebe propostas de re-
negociação das dívidas de em-
presas com o Finor, decorrentes 
de emissão de debêntures. Nes-
te sentido, já estão disponíveis 
em bnb.gov.br a relação de do-
cumentos e todas as informa-
ções para o procedimento.

SOBRE PV
O secretário municipal do Esporte 
e Lazer, Ozires Pontes, informa: a 
licitação da nova grama do estádio 
Presidente Vargas, valor de R$ 1,95 
milhão, em razão da pandemia. Só 
retorna com aval portanto da SMS 
e Governo.

CPI DA COVID
O senador Tasso Jereissati (PSDB) 
trabalha para que a CPI da Co-
vid-19 seja logo instalada. Ele 
considera absurdo que o presi-
dente Bolsonaro continue com 
agenda pelo País provocando 
aglomeração no momento em 
que o vírus avança cada vez mais.

PDV
Sessenta e três colabora-
dores aderiram ao Plano de 
Demissão Voluntária (PDV) 
do Sebrae do Ceará. O PDV é 
mais uma consequência da 
pandemia da Covid-19, que 
resultou na queda de fatura-
mento do Sistema S.

APOIO 
EMERGENCIAL

A Secretaria do Turismo de 
Fortaleza concluiu um plano 
de retomada do setor. Deve 
ser apresentado ao prefei-
to José Sarto nesta semana. 
Há estudos para que haja um 
auxílio emergencial para a 
área de eventos, informa o 
titular da pasta, Alexandre 
Pereira.

700
mil contribuintes cearenses, 
pelo menos, devem declarar 
o Imposto de Renda 2011. Se-
gundo a superintendência 
regional da Receita Federal.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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PRIMAVERA NA BIELORRÚSIA 

Mulheres vestidas de roupas vermelhas 
protestaram contra a manutenção no 
poder do presidente na Bielorússia. 
Vestidas de vermelho, cantando 
cantigas tradicionais, colocando 
pássaros de papel nas árvores e 
empunhando tulipas, as mulheres 
deram as boas-vindas à primavera 
meteorológica, perto da vila de Maloje 
Zapruddzie, cerca de 95km a noroeste 
de Minsk, nesta segunda-feira, 1º. O 
País vive uma crise política, com forte 
repressão aos protestos. Alexander 
Lukashenko é acusado de fraude e tem 
a presidência questionada. A União 
Europeia não reconhece o resultado 
das eleições de 9 de agosto de 2020.

PROTESTO E 
CELEBRAÇÃO

 STRINGER / AFP

EM QUATRO MESESPROGRAMA FEDERAL

Com o agravamento da pandemia, a venda de 
testes para Covid-19 em farmácias dispara 
no Ceará. De abril do ano passado até o úl-
timo dia 23 de fevereiro, já foram realizados 
192.041 testes no Estado. São 64,7 mil a mais 
do que o contabilizado até o mês anterior e 
alta de 293,8% em relação ao cenário que se 
tinha em 23 de novembro, quando apenas 
48,7 mil testes haviam sido realizados no 
Estado, segundo balanço da Associação Bra-
sileira de Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma). Do total de testes realizados, 
39,9 mil deram positivos (20,83%). Alta de 
7,44% em relação ao percentual apurado na 
semana imediatamente anterior. Os exames 
foram coletados em 182 estabelecimentos no 
Estado. É o quinto estado onde mais se reali-
zam testes de Covid-19 em farmácias no País. 
Perde apenas para São Paulo (1,1 milhão), Mi-
nas Gerais (407,5 mil), Rio Grande do Sul (314 
mil) e Paraná (219,2 mil). (Irna Cavalcante)

O Governo Federal reabriu ontem, 1º, o prazo para 
ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âm-
bito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). Assim como no ano passado, a ideia é dar 
um alívio às empresas e pessoas físicas que estão 
sendo fortemente impactadas durante a pande-
mia. Desta vez, poderão ser negociados débitos 
anteriores a março de 2020, além dos que vierem a 
ser inscritos na Dívida Ativa até 31 de agosto deste 
ano. O programa prevê descontos em juros, multas 
e confere mais prazo para pagamento. A adesão vai 
até 30 de setembro. Para fazer a renegociação de 
débitos tributários, as pessoas físicas e empresas 
precisam comprovar os impactos econômicos de-
correntes da pandemia. Para efeito da lei, conside-
ra-se impacto na capacidade de geração de resul-
tados a redução, em qualquer percentual, da soma 
da receita bruta mensal de 2020, com início no mês 
de março e fi m no mês de dezembro, em relação à 
soma da receita bruta mensal do mesmo período 
de 2019. (Irna Cavalcante)

Venda de teste de 
Covid-19 em farmácias 
cresceu 293,8% no CE

Governo reabre 
renegociação de 
débitos tributários

Cirurgião plástico é indiciado por homicídio culposo
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

LILIANE Amorim morreu no dia 24 
de janeiro após complicações de uma 

lipoaspiração

O médico cirurgião plástico Antônio 
Benjamim de Alencar Oliveira foi indi-
ciado por homicídio culposo após a con-
clusão do inquérito sobre a morte da 
modelo e digital infl uencer Liliane dos 
Santos Amorim, 26, ocorrida em janeiro 
deste ano. O inquérito policial foi ins-
taurado e concluído na Delegacia Regio-
nal do Crato, na região do Cariri, na últi-
ma sexta-feira, 26. Nas investigações, o 
médico cirurgião plástico – responsável 
pela cirurgia de lipoaspiração – foi in-
diciado por homicídio culposo devido à 
imprudência e negligência do profi ssio-
nal. O documento foi enviado ao Poder 
Judiciário na manhã de ontem, 1º, onde 
segue para apreciação.

Para o delegado Luiz Eduardo da 
Costa Santos, titular da Delegacia Re-
gional do Crato e responsável pelas in-
vestigações, a perícia realizada no corpo 
da vítima, além dos elementos compro-
batórios colhidos durante a investiga-
ção policial, não deixam dúvidas de se 

tratar de um homicídio culposo. “Com 
tudo o que foi investigado e todos os 
elementos colhidos no curso das inves-
tigações, fi cou evidente que se trata da 
possibilidade de um homicídio culpo-
so, onde o médico não previa o risco de 
produzir o resultado. Contudo, por falta 
de cuidados e cautelas, teria causado o 
resultado grave”, frisa o delegado.

Ele explica ainda que o crime cul-
poso, no caso do homicídio, pode se 
caracterizar por três elementos: a 
imperícia, a imprudência e a negli-
gência. No caso da morte de Liliane, 
foram constatados dois deles: a im-
prudência e a negligência. “Dentre os 
três requisitos, fi caram muito claras a 
imprudência e a negligência por parte 
do médico. A imprudência demons-
trada quando ocorreu a alta médica 
de Liliane, ainda com muitos sinto-
mas e dores”, informa o delegado. Se-
gundo Costa Santos, os depoimentos 
afi rmam que a vítima chegou a sair do 

hospital de cadeira de rodas. “Enten-
demos, desta forma, que houve uma 
alta prematura, pois o médico foi con-
sultado quanto à permanência dela no 
hospital. Ele afi rmou que não havia 
necessidade e, então, ela foi conduzi-
da à casa dela, onde começou toda a 
complicação. Foram dias com muitas 
dores, sonolência, enjoos”, aponta.

Procurado pelo O POVO, ainda em 
janeiro, o médico garantiu, por meio de 
nota da assessoria jurídica, que “todas 
as normas técnicas para a realização do 
procedimento cirúrgico e do pós-ope-
ratório foram integralmente observa-
das”. Sobre o suporte médico oferecido 
depois da cirurgia à paciente, Alencar 
afi rmou que “adequada assistência mé-
dica foi permanentemente prestada, 
do pré ao pós-operatório, não somen-
te pelo cirurgião responsável, como 
por toda a equipe multidisciplinar, que 
também atendeu e acompanhou a pa-
ciente”. (Angélica Feitosa)

| CASO DA INFLUENCER LILIANE AMORIM |

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

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy foi condenado a três 
anos de prisão ontem, 1º. O Tribunal Criminal de Paris 
considerou Sarkozy culpado pelos crimes de corrupção e tráfi co 
de infl uência, no “caso da escuta telefônica”. (AE)

CONDENADO POR CORRUPÇÃO

SARKOZY
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
renovou ontem, 1º, o pedido apresentado STF para que R$ 1,2 bi, 
recuperados pela Operação Lava Jato sejam usados no plano de 
vacinação nacional contra a Covid-19. (AE)

OAB QUER R$ 1,2 BI DA LAVA JATO 

PARA VACINAS
AURELIO ALVES

“A gente tem um entulho no meio da sala, neste momento. E a 

gente tem de somar forças para tirar esse entulho. O que a gente 

está vivendo hoje é um momento de muita incompetência, de 

falta de planejamento, o negacionismo que gerou mais 

de 250 mil mortes e a gente não vê, a curto prazo, a 

perspectiva de solução”

LUCIANO HUCK
apresentador e empresário em painel do Davos Lab Brasil, 
sem citar nome, se referiu à atuação do presidente Jair 
Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19



ESTADO NÃO ESTÁ CAMINHANDO 
PARA FLEXIBILIZAÇÃO DO 

| PANDEMIA |  O secretário estadual da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, 

o Dr. Cabeto, destaca que os atuais indicadores da pandemia apontam para um cenário mais 

crítico do que o enfrentado nos meses de pico em 2020.

Com mais 430 mil pessoas 
infectadas pelo novo corona-
vírus mais de 11 mil cearen-
ses mortos em decorrência 
da Covid-19, o Ceará não está 
caminhando para a fl exibi-
lização das medidas de iso-
lamento rígido. Conforme o 
secretário estadual da Saúde, 
Carlos Roberto Martins Rodri-
gues Sobrinho, o Dr. Cabeto, os 
atuais indicadores da pande-
mia apontam para um cenário 
mais crítico do que o enfrenta-
do nos meses de pico em 2020.

“Considera que estamos vi-
vendo uma situação pior do 
que abril e maio passados, por 
vários motivos. Primeiro por-
que o número de pacientes in-
ternados já é próximo do que 
a gente teve no pico”, explica o 
secretário em entrevista ex-
clusiva ao O POVO nesta se-
gunda-feira, 1º. “Segundo por-
que hoje os doentes crônicos 
também estão nos hospitais; 
naquela época, tomamos a de-
cisão de esvaziar os hospitais 
para deixar preparados para 
Covid-19 e o isolamento rígido 
fez reduzir todos os outros in-
dicadores, permitindo a todo 
mundo trabalhar para aten-
der só um tipo de doença. Hoje 
estamos atendendo os dois ao 
mesmo tempo e estamos com 
um volume, que a meu ser, vai 
ser maior.”, continua.

Dr. Cabeto aponta também 
que o número de pessoas 
jovens contaminadas au-
mentou consideravelmente, 
“o que reduz a mortalida-
de, mas faz com que o tem-
po de internação fi que longo 
e aumenta a sobrecarga do 
sistema”. “A meu ver, vamos 
enfrentar uma situação mui-
to mais grave, afora se a so-
ciedade colaborar”, enfatiza. 
Além disso, outro fator que 
pesa é a contaminação si-
multânea, tanto consideran-
do os bairros de Fortaleza, 
quanto as cidade do Interior 
ao mesmo tempo. “Em 2020, 
foi Fortaleza, depois Sobral, 
depois o Crato e aí por dian-
te. Isso permitia um desloca-
mento de pacientes de uma 
região para outra. Isso não 
vai ser possível na mesma in-
tensidade”, lembra.

Diante disso, ele é categórico 
ao afi rmar que o Ceará não está 
caminhando para liberação do 
isolamento social rígido ou do 
toque de recolher estabeleci-
dos por decreto. “Na medida 
em que os números pioram, e 
eles vêm piorando, nós temos 
aprofundado essas medidas. 

A discussão sobre fazer uma 
forma mais restritiva ou não, 
depende do índice de critici-
dade”, explicao secretário, que 
também ontem foi entrevistado 
no programa O POVO no rádio, 
por Maísa Vasconcelos e Farias 
Júnior, na rádio O POVO CBN, 
em rede com a CBN Cariri.

Periodicamente, os índices 
da pandemia são avaliados e, 
na próxima semana, será pos-
sível avaliar os primeiros re-
sultados das restrições. “Se 
essas curvas (de casos e óbitos) 
se aplainarem, manteremos as 
medidas como estão. Se as cur-
vas piorarem, essas medidas 
são aprofundadas. Do mesmo 
jeito que a gente fez na fl exibi-
lização”, compara ao processo 
paulatino de liberação das ati-
vidades. “Agora nós estamos 
retrocedendo e é preciso as 
pessoas entenderem que é ne-
cessário fazer esse sacrifício. 
Não existe economia sem uma 
pandemia controlada.”

“Não é uma solução fácil, 
mas conforme estamos fazen-
do tem se mostrado acertada. 
Se você olhar em volta, estado 
vizinhos têm adotado medidas 
semelhantes após termos ado-
tado”, analisa. Apesar de não 
ter determinado o fechamen-
to total das atividades econô-
micas e sociais, a Secretaria 
vem apoiando o lockdowns 
em alguns municípios cearen-
ses. Meruoca, Santa Quitéria e 
Mombaça já anunciaram me-
didas do tipo. “Municípios com 
maior percentual de população 

FABIO LIMA

SECRETÁRIO DA SAÚDE, dr. Cabeto, diz que o número de 
pessoas jovens contaminadas aumentou consideravelmente
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Capacidade de internação em 
UTIs no Ceará já está no limite 

Sistema hospitalar.Regulação

Apesar da ampliação da ofer-
ta de leitos de internação no 
Ceará, a capacidade de resposta 
do sistema está no limite. Com 
isso, tempo de espera dos pa-
cientes para conseguir vagas de 
internação já chega a 12 horas. 
Conforme o secretário da Saúde 
do Estado, Carlos Roberto Mar-
tins Rodrigues Sobrinho, o Dr. 
Cabeto, para driblar o problema, 
o Ceará está modifi cando a me-
todologia de trabalho dentro das 
Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) para garantir assistên-
cia adequada aos pacientes que 
aguardam leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

“De janeiro para fevereiro, 
houve grande acréscimo (de 
casos) e um terço dos pacientes 
atendidos precisando internar. 
Se nós não reduzirmos isso, a 
capacidade de responder ao 
sistema se esgota. Em quanto 
tempo? Já está no limite”, ex-
plica. Como está próximo da 
saturação, o sistema fi ca mais 
lento e os pacientes têm maior 
difi culdade de transferência. 

“Os hospitais privados já 
estão assim. Na rede pública 
também. Já existe um número 
de pacientes que precisa aguar-
dar mais tempo para internar. 
O tempo era de poucas horas e 

isso já passou para pouco mais 
de 12horas”, alerta.

Ele detalha que foi iniciada a 
construção de 80 leitos de UTI 
em estruturas anexas às UPAs. 
“Montamos uma estrutura na 
UPA da Messejana e na UPA da 
Praia do Futuro, onde vamos 
ter em cada uma delas 40 leitos 
de UTI. Para que esses pacien-
tes que estão demorando mais 
tempo para ser transferidos se-
jam tratados como se estives-
sem em um hospital”, relaciona.

Segundo o médico, as UPAs 
passarão a contar com médico 
intensivista, maior número de 
enfermeiras e fi sioterapeutas 
especialistas, inclusive, no uso 
do elmo. “Isso vai acontecer em 
todas as UPAs do Estado. Ini-
cialmente de Fortaleza, depois 
em todos do município. Isso vai 
propiciar uma solução caso a 
gente não consiga transferir e 
seja saturado”, acrescenta. 

O Estado ultrapassou a 
marca de 3 mil leitos para 
atendimento Covid-19, entre 
enfermaria e UTI. São 2.297 
mil leitos de enfermaria, com 
previsão de expansão até a 
marca de 2.600 no mês de 
março. O número de UTIs deve 
saltar de 824 para 1.074 leitos. 
(Ana Rute Ramires)

de idosos, sem unidade de saú-
de com capacidade de atendi-
mento mais complexo ou sem 
saúde primária bem estrutu-
rada têm de fi car mais atentos 
e ter medidas mais restritivas”, 
defende o titular da pasta. 

“A lógica de medidas como o 
toque de recolher é reduzir ao 
máximo a circulação viral. As 
grandes aglomerações, prin-
cipalmente as clandestinas, 
acontecem no período noturno 
e foram essas aglomerações 
que ampliaram os surtos de Co-
vid-19 no Ceará”, expõe. “Tem 
que diga que o Estado afrouxou 
em outubro, mas os decretos 
nunca permitiram aglomera-
ções. Entretanto, decreto ne-
nhum consegue ser cumprido 
se a população e as autoridades 
não colaborarem”, aponta.

Colaborou Érico Firmo

ISOLAMENTO RÍGIDO, 
AFIRMA SECRETÁRIO DA SAÚDE

O POVO MAIS
MAIS.OPOVO.COM.BR

NO OP+ assista ao segundo 
episódio do vídeo sobre um 
ano da Covid-19 no Brasil.
Na série “Atravessar a 
Pandemia”, conheça Lourdes, 
Cláudia e Dayane, mulheres 
que enfrentaram a ausência 
imediata da renda familiar 
enquanto precisavam manter 
a casa intacta. A inesperada 
produção de máscaras em 
um ateliê de costura e as 
assistências que mantiveram 
a rotina de uma mãe solteira.



As negociações do Ceará para 
compra direta de vacinas con-
tra a Covid-19 deve ter resposta 
“muito em breve”. “Minha espe-
rança é de isso seja ainda nessa 
semana”, afi rma o secretário da 
Saúde do Ceará, Dr. Cabeto. Em 
entrevista ao O POVO ontem, 
1º, o titular da pasta afi rmou 
ainda que os contatos com as 
empresas fabricantes têm sido 
diários. O gestor participou da 
programação da rádio O POVO/
CBN, em rede com CBN Cariri.

A projeção do Ministério 
da Saúde era avançar para 
um novo grupo prioritário 
— idosos entre 60 e 74 anos 
— era neste mês de março. 

A estimativa é que o impacto 
da vacinação possa ser obtido 
com o alcance de 30% da po-
pulação imunizada. Esse nú-
mero é 10 vezes maior do que 
a atual taxa de vacinação. Um 
mês e dez dias após o início da 
aplicação das doses no Estado, 
3,1% da população cearense 
recebeu o imunizante.

“Há tratativas quase que diá-
rias com a indústria internacio-
nal, por meio de seus represen-
tantes na América Latina, para 
que essas aquisições aconte-
çam. Alguns já nos responde-
ram dizendo que estão esperan-
do a negociação com a União, é 
o caso da Pfi zer a quem procu-
ramos desde o início. E outros 
estão estudando a possibilidade 
e um calendário para nos apre-
sentar”, explica o secretário.

Para ele, “o ritmo de ob-
tenção de vacinas está muito 

aquém do que nós gostaría-
mos”. “As expectativas antes 
eram muito melhores do que 
estamos vendo na prática. Por 
isso que o Ceará está atrás”, 
expõe. Até o momento, o Ceará 
recebeu 530.400 doses de vaci-
nas contra a Covid-19.

“Mesmo que elas tenham 
que ser doadas ao Governo Fe-
deral via Plano Nacional de Va-
cinação (PNI), estaremos dando 
nossa contribuição”, garante 
Dr. Cabeto. O PNI prevê que to-
das as doses de imunizantes 
contra a Covid-19 que cheguem 
ao Brasil sejam distribuídas. No 
último dia 24, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) autorizou 
a compra e distribuição de va-
cinas por estados e municípios 
caso o Governo Federal des-
cumpra o Plano.

Em todo o Estado, 286.854 
pessoas receberam a primeira 

dose de imunizante contra a 
doença e 94.077 receberam a 
segunda dose. Os dados são 
da Secretaria de Saúde do 
Ceará e foram atualizados na 
sexta-feira, 26.

“O que sabemos de forma 
prática e objetiva é que duas 
ações no mundo têm sido efi ca-
zes contra a doença: isolamento 
estruturado e empenho na aqui-
sição das vacinas”, continua. “O 
Brasil tem que fazer mea cul-
pa, retardou as aquisições. Mas 
pode resgatar essa velocidade 
de vacinação tendo um empre-
nho de fato nas suas relações 
diplomáticas e na estruturação 
da produção”, defende.

De acordo com o médico, 
quando a aplicação das doses 
chegar na população a partir de 
60 anos, será possível obter um 
“grande impacto” na mortali-
dade, letalidade e no índice de 

contaminação. “Se calcula que 
quando a gente chegar à vaci-
nação de 2 milhões de pessoas 
no Ceará, você estaria em uma 
situação bem mais confortável, 
mais seguro para as pessoas. 
Pelo menos 30% da população. 
Estamos ainda longe”, avalia.

“No cronograma que o Mi-
nistério (da Saúde) passou 
para os estados, teoricamente 
agora em março deveríamos 
estar vacinando as pessoas de 
60 a 75 anos. Talvez não todo, 
mas uma parte, que já daria 
algum impacto. Não temos 
confi rmação. Acho que no co-
meço de março vamos ter um 
cronograma mais real, com 
comprovações que vamos ter 
aquele volume de vacinas que 
estamos esperando”, aponta.  
(Colaboraram Marcela Tosi 

e Érico fi rmo)
Leia mais na 2, 6,8 e 16

| IMUNIZAÇÃO | Estado mantém contato com diversos laboratórios. Impacto da imunização 

deve ser obtido quando pelo menos 30% da população for vacinada. Esse número é 10 vezes 

maior do que a atual taxa de vacinação

VACINAÇÃOIMPACTO DEVE SER OBTIDO 
COM O ALCANCE DE % DA POPULAÇÃO

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br
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Ceará tem mais confi rmações da 
variante de Manaus 

Há 241 casos suspeitos.Coronavírus

A análise do sequenciamen-
to de novos casos suspeitos da 
variante de Manaus do novo 
coronavírus está praticamente 
concluída e já é possível dizer 
que há outros casos confi rma-
dos, conforme antecipou com 
exclusividade ao O POVO o se-
cretário da Saúde do Estado, 
Carlos Roberto Martins Rodri-
gues Sobrinho, o Dr. Cabeto. 
“Tem mais confi rmações”, afi r-
mou na manhã de ontem

Há atualmente 241 pessoas 
no Estado com suspeita da va-
riante P1 do novo coronavírus. 
Esse é o total de casos de Co-
vid-19 que estão sendo monito-
rados pela Secretaria da Saúde 
(Sesa) e cujas amostras foram 
enviadas para análise genô-
mica. Segundo o secretário, 
vários desses casos analisados 
estão quase prontos. “Aque-
la análise inicial dos 20 (pri-
meiros) casos (suspeitos), al-
guns já estavam em critério de 

praticamente defi nição.” Sem 
a fi nalização, ainda não há um 
número fechado, mas Cabeto 
atesta: “Tem sim um número 
grande de mutação P1.”

Até o último dia 24, 190 ca-
sos suspeitos de infecção pelo 
nova forma do vírus estavam 
sendo analisados pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
Ceará e no Amazonas, por meio 
de sequenciamento total. Mais 
51 foram informados nesta se-
gunda. Até o momento, apenas 
três casos foram confi rmados e 
há 13 mortes sendo investiga-
das para a variante.

O secretário acredita que, 
em mais dez dias, todos os 190 
casos que havia até semana 
passada já tenham resultados 
concluídos. Desses, ele disse, é 
“altamente provável” que cerca 
de 70% confi rmem a infecção 
pela variante manauara.

“Essa mutação pode estar in-
terferindo no perfi l que estamos 

vendo, de um nível de contágio 
muito maior, de uma população 
mais jovem com formas mais 
graves da doença e com tempo 
de entrada na fase infl amatória 
um pouco mais demorado”, ex-
plica o titular da pasta.

“Isso pode sim ter impacto no 
cenário epidemiológico e, mais 
uma vez, o isolamento se mos-
tra importante. Porque quando 
você aumenta a transmissibili-
dade em uma determinada re-
gião, você facilita as mutações”, 
enfatiza. Cabeto explicou ainda 
que parte dos casos em análise 
são de pacientes que não viaja-
ram para fora do Estado nem 
tiveram contato com  viajantes, 
o que carateriza transmissão 
comunitária da mutação. “Es-
tamos montando metodologia 
para fazer o sequenciamento 
genético aqui no Ceará, para 
a gente poder acompanhar a 
análise epidemiológica”, acres-
centa. (Marcela Tosi)
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 NO CEARÁ, 286.854 pessoas receberam a primeira dose de 
imunizante contra a Covid-19 e 94.077 receberam a segunda dose

Secretário critica defesa de 
tratamento precoce

Criminoso.Covid 19

O titular da Secretaria da 
Saúde do Estado (Sesa), Dr. 
Cabeto, lamentou o posicio-
namento de profi ssionais da 
saúde que apoiam o tratamen-
to precoce contra a Covid-19. 
“Infelizmente estamos vivendo 
um momento em que as pes-
soas estão faltando com res-
ponsabilidade e colocando a 
vida das pessoas em risco. O 
importante mesmo não é to-
mar remédio precocemente, 
é você ser atendido precoce-
mente”, detalhou na conver-
sa. “Dizer para as pessoas que 
não se protejam, é um ato ir-
responsável, absolutamen-
te criminoso. Quem faz isso, 
não obedece à ciência”, citou, 
em entrevista no programa 

O POVO no rádio, por Maísa 
Vasconcelos e Farias Júnior, 
na rádio O POVO CBN, em rede 
com a CBN Cariri..

Cabeto reforçou a neces-
sidade do isolamento social 

e de outras medidas contra a 
doença, como o uso de más-
cara. “Aqueles que reportam 
realidades não comprovadas 
fazem um desserviço a so-
ciedade e deixam as pessoas 
em pânico. Você, cidadão, não 
precisa de pânico. Você preci-
sa ser cuidado”.

Secretário citou as duas 
fases da doença: a síndrome 
gripal, com sintomas como 
febre, dor de garganta e mo-
leza; e a fase de pneumonias e 
respostas infl amatórias, tidas 
como a parte mais grave da 
infecção por Covid-19. “Esses 
[que pioram o quadro] devem 
fi car atentos e, por isso, as 
unidades estão ampliando o 
atendimento, para reconhe-
cer esses pacientes que estão 
sendo tratados. Isso é o trata-
mento adequado que fez redu-
zir a mortalidade da doença”, 
garantiu. (Marília Freitas/

Especial para O POVO)

, 
AFIRMA SECRETÁRIO DA SAÚDE



Em nota divulgada ontem, 
governadores de 16 estados rea-
giram ao presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido). No texto, 
assinado também por Camilo 
Santana (PT), do Ceará, os chefes 
de Executivo afi rmam que, “em 
meio a uma pandemia de pro-
porção talvez inédita na história, 
o Governo Federal parece priori-
zar a criação de confrontos”.

No último domingo, 28, Bol-
sonaro publicou, pelas redes 
sociais, números de repasse de 

receita mencionada pelo pre-
sidente na publicação já estava 
prevista constitucionalmente.

“A postagem veiculada con-
tabiliza majoritariamente os 
valores pertencentes por obri-
gação constitucional aos Esta-
dos e Municípios”, continuam os 
governadores, “como os relati-
vos ao FPE, FPM, FUNDEB, SUS, 
royalties, tratando-os como 
uma concessão política do atual 
Governo Federal”.

Já tenso desde o ano passa-
do, o ambiente entre gestores 
estaduais e Bolsonaro se dete-
riorou na última semana. Em 
visita ao Ceará na sexta-feira, 
26, o presidente criticou che-
fes municipais e do Estado por 
impacto econômico da pande-
mia e chegou a mencionar que 
governante que decretasse me-
didas mais drásticas teria de 
arcar com custos fi nanceiros do 
auxílio emergencial.

No meio dessa queda de 
braço, governadores estão hoje 
em Brasília em visita à repre-
sentante comercial da vacina 
russa Sputnik V, na tentativa de 
viabilizar compra diretamente 
dos imunizantes.

Camilo e prefeitos cearenses 
participam da rodada de nego-
ciação. As tratativas são uma 
forma que gestores encontra-
ram de driblar demora da 
União para aquisição da vacina 
e garantir cobertura vacinal 
caso o Plano Nacional de Imu-
nização não se cumpra. 

Líder da minoria na Câmara, 
o deputado federal José Gui-
marães (PT) avalia que Bolso-
naro adota uma tática de ter-
ceirizar responsabilidades pela 
crise sanitária.

“Essa estratégia”, diz o par-
lamentar, “é um desastre para 
o país e, ao mesmo tempo, mos-
tra a falta completa de planeja-
mento de um governo omisso 
e genocida que não trata uma 
questão sanitária e não sabe 
como enfrentar a Covid”.

De acordo com o petis-
ta, Bolsonaro “é omisso e quer 

| PANDEMIA | 

Governadores visitam hoje farmacêutica responsável por vacina russa Sputnik V para tentar viabilizar 

compra diretamente 

BOLSONARO E GOVERNADORES 
TRAVAM QUEDA DE BRAÇO EM MEIO A 
AUMENTO DE CASOS DE COVID 
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BOLSONARO tem voltado a enfatizar 
discurso de enfrentamento a governadores

HENRIQUE ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br
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transferir para os governadores 
a culpa pela não vacina”. O parla-
mentar complementa: “O Brasil 
não tem vacina porque o Gover-
no não planejou, não quis desde 
o ano passado. Se quisesse, teria 
feito o que EUA estão fazendo”. 

Também deputado federal 
e aliado do presidente, Heitor 
Freire (PSL) rebate as críticas. 
“Sabemos que nessa crise não 
existe culpado, mas existe uma 
responsabilidade coletiva do 
poder público em não conseguir 
conter esse vírus”, defende.

Para ele, “faltou conscientiza-
ção da população, faltaram me-
didas educativas, só mandar fe-
char tudo não impede o vírus de 
circular e ainda tira o ganha-pão 
dos trabalhadores”. (leia mais 
em ÉRICO FIRMO, página 8; 
NEILA FONTENELE, página 13)

Prefeitos têm até sexta para 
aderir a consórcio para 
compra de vacinas 

Executivos municipais. Imunizantes

Presidente da Associação de 
Municípios do Ceará (Aprece), o 
prefeito Júnior Castro (PDT), de 
Chorozinho, avisa que gestores 
cearenses e de outros municí-
pios têm até a sexta-feira, 5, 
para formalizar adesão a um 
consórcio de saúde encabeçado 
pela Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP) com a fi nalidade de 
viabilizar a compra de vacinas 
contra a Covid-19.

Castro participou de pri-
meiro encontro ontem para 
discutir os termos desse con-
sórcio, que pretende adquirir 
imunizantes, conta o admi-
nistrador, de laboratórios dos 
quais o Governo Federal não 
esteja comprando vacinas.

A intenção é reduzir cus-
tos e facilitar a aquisição 
de insumos, principalmente 

vacinas. De acordo com a 
FNP, estiveram presentes à 
reunião cerca de 300 chefes 
de Executivo municipal.

“Os prefeitos estão analisan-
do”, diz Castro. “Vai ter que ser 
aprovada uma lei na Câmara 
(de cada cidade) para que seja 
criado o consórcio. Não temos 
muitos detalhes. Até sexta vai 
estar disponível para formali-
zação de interesse.”

O pedetista esclarece que a 
iniciativa é ainda prematura 
e que deve demorar a colher 
frutos. “É algo, no meu pensa-
mento, como prefeito, que não 
seria feito de uma hora para 
outra, levaria tempo para se 
concretizar”, acrescenta.

“Não sei se daria tempo de 
comprar alguma coisa”, se-
gue Castro, “porque não é um 

processo simples, vai envolver 
muitos municípios”.

As prefeituras, caso dese-
jem integrar o consórcio, não 
terão custo inicial nenhum. 
Por isso, o prefeito de Choro-
zinho projeta que a participa-
ção de municípios deverá ser 
grande. “Como não tem custo, 
não tem por que o município 
não fazer parte. Podemos nos 
benefi ciar da compra de insu-
mo e do menor preço”, declara.

Prefeito de Fortaleza, José 
Sarto (PDT) fez parte da dis-
cussão. Segundo ele, “consi-
derando cidades como For-
taleza, Salvador, São Paulo 
e Curitiba, no aspecto inter-
nacional, teremos evidente-
mente uma compra maior de 
vacinas quando for possível”. 
(Henrique Araújo)

O Governo Federal 

parece priorizar a 

criação de confrontos, 

a construção de 

imagens maniqueístas 

e o enfraquecimento da 

cooperação federativa 

essencial aos interesses 

da população”

Trecho de carta assinada por 16 
governadores criticando a postura 
de Jair Bolsonaro no combate à 
pandemia

verba para estados relativos 
a 2020. Segundo o presidente, 
os dados incluem encaminha-
mentos diretos e indiretos aos 
entes federativos.

O gesto foi interpretado 
como uma tentativa de trans-
ferir aos governadores res-
ponsabilidade pela execução de 
recursos no enfrentamento da 
Covid-19, isentando o Planalto.

Ainda na nota, governadores 
acusam o presidente de empre-
gar “instrumentos de comu-
nicação ofi cial, custeados por 
dinheiro público, a fi m de pro-
duzir informação distorcida, ge-
rar interpretações equivocadas 
e atacar governos locais”. Eles 
também asseguram que toda a 
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Proposta de José Sarto (PDT) 
que promove uma série de mu-
danças no regime previden-
ciário municipal deve reiniciar 
hoje, “do zero”, tramitação na 
Câmara Municipal de Fortaleza 
(CMFor). Incluída na pauta da 
Casa, a reforma será objeto de 
protesto da categorias de ser-
vidores, que prometem fechar 
vias de acesso do Legislativo 
logo pela manhã.

No último dia 22, a base 
de Sarto decidiu retirar as 
mensagens 002 e 004 – que 
tratam das mudanças – da 
pauta da Câmara. Uma das 
matérias já tinha sido inclusi-
ve aprovada pelo plenário em 
primeira discussão, mas teve 
tramitação suspensa na Jus-
tiça após a vereadora Enfer-
meira Ana Paula (PDT) alegar 

descumprimento de prazos 
regimentais na votação.

Agora, a ideia é “reapresen-
tar” os dois projetos em um 
texto único, o 010, a ser lido 
no expediente de hoje. Para 
evitar nova judicialização, 
a orientação da Prefeitura 
é de cautela máxima para 
o cumprimento de prazos e 
regras regimentais. Como as 
mensagens antigas já foram 
arquivadas, a nova matéria 
precisará de aprovação pré-
via para voltar a tramitar.

“Vamos estar hoje lá em pro-
testo, exigindo maior diálogo e 
que propostas negativas para os 
servidores não sejam aprova-
das”, diz Ana Miranda, diretora 
do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos de Fortaleza (Sindifort). 
Ela afirma que, na semana pas-
sada, as categorias decidiram 
suspender negociações com 
Sarto até que o novo texto da 
Reforma seja enviado à Câmara.

| RefoRma | 

Nova mensagem enviada por Sarto une os dois textos retirados de pauta na semana passada. 

Servidores farão protesto nos acessos ao Legislativo

Com protesto de servidores, 
Câmara recomeça hoje 
tramitação da Previdência
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pros

o Pros é o 
maior partido 
de oposição 
a José sarto 
(Pdt)  na 
Câmara 
Municipal 
de Fortaleza 
com seis 
vereadores



Pros fecha questão contra reforma e 
cria saia justa com vereador

Previdência.

Maior partido da oposição no 
Ceará e sigla do deputado Capi-
tão Wagner, o Partido Republi-
cano da Ordem Social (Pros) de 
Fortaleza fechou questão con-
tra a mensagem de José Sarto 
(PDT) que promove mudanças 
no regime previdenciário de 

carlos mazza

carlosmazza@opovo.com.br

Seguindo o rito regimental, 
o novo projeto deve chegar 
na Casa e, caso aprovado em 
votação prévia, será encami-
nhado para uma comissão es-
pecial. Como há “preocupação 
extra” com o cumprimento do 

ser reformulada. Ele destaca, 
por exemplo, que a gestão terá, 
só em 2021, déficit de quase R$ 
400 milhões no setor.

“É preciso encontrar uma 
solução, até para assegurar o 
pagamento das futuras apo-
sentadorias”, diz. Ele destaca 
ainda que parte das propostas, 
como idade mínima de 62 anos 
para mulheres e 65 para ho-
mens, são apenas imposições 
da Reforma da Previdência do 
governo Jair Bolsonaro, apro-
vada ainda em 2019 pelo Con-
gresso Nacional.

Em análise a partir de hoje, 
o texto da mensagem 010 une 
as duas mensagens retiradas 
de pauta pela base do prefeito 
na semana passada. A maté-
ria inclui, portanto, desde as 
adequações previstas pela re-
forma federal até mudanças 
em benefícios de servidores 
– ponto mais questionado pe-
los sindicatos – como a licen-
ça-prêmio e o adicional por 
tempo de serviço.

rito regimental, a expectativa 
é que algum membro da opo-
sição no grupo peça vistas da 
matéria logo hoje, paralisando 
a tramitação por até três ses-
sões plenárias.

“A ideia é que precisamos de 
tempo para que essa pres-
são popular, para que a von-
tade dos servidores tenha 
efeito sobre a base”, explica 
o líder da oposição, Márcio 
Martins (Pros). Na primeira 
votação da matéria, em 10 
de fevereiro, a formação do 
grupo não seguiu a propor-
cionalidade dos membros 
da oposição, o que evitou a 
obstrução do projeto e foi 
alvo de protesto.

Líder do governo na Câmara 
Municipal, o vereador Gardel 
Rolim (PDT) tem reforçado que 
a gestão está aberta ao diálogo 
com as categorias, mas afirma 
que a Previdência municipal 
vive situação grave e precisa 

“Vamos estar 

hoje lá em 

protesto, exigindo 

maior diálogo 

e que propostas 

negativas para 

os servidores não 

sejam aprovadas”

ana miranda, vice-presidente 
do sindifort

servidores municipais.
Além disso, o líder da opo-

sição na Câmara Municipal 
de Fortaleza (CMFor), verea-
dor Márcio Martins (Pros), 
deverá encaminhar voto pela 
rejeição da matéria, que deve 
“reiniciar” tramitação na 
manhã de hoje. A orienta-
ção será direcionada a todos 
os partidos que compõem a 
oposição a José Sarto no Le-
gislativo municipal.

A decisão de fechar questão 
do Pros sobre o tema foi defi-
nida pelo presidente da legen-
da em Fortaleza, o deputado 
estadual Soldado Noélio. A 
questão acaba criando cons-
trangimento para o vereador 
Bruno Mesquita (Pros).

Mesmo opositor e filiado 
ao Pros, o parlamentar votou 
pela aprovação da proposta 
de Sarto durante primeira vo-
tação da matéria, que acabou 
cancelada após a mensagem 
ter tramitação questionada 
na Justiça e retirada de pauta 
pela base do governo.

Com a orientação fechada 
do partido contra a propos-
ta, o vereador passa a sofrer 
pressão da sigla pela rejeição 
da matéria. O POVO tentou 
entrar em contato tanto com 
Noélio quanto com Bruno na 
noite desta segunda-feira, 
1º, mas não obteve resposta. 
(Carlos Mazza)
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ÔNIBUS em Fortaleza, em 5 
de fevereiro

CEARÁ ESPERA 
MINISTÉRIO, MAS PODE 
IR AO STF POR UTIS

L
eitos de UTI que eram financiados pelo Governo Federal no 
ano passado tiveram repasses suspensos este ano. Segun-
do o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, em de-
zembro, eram 12.003. Em janeiro, o número foi para 7.017. 

Em fevereiro, 3.187. Em 2020, houve articulação no Congresso para 
garantir os recursos. Este ano, sem nem orçamento aprovado não 
foram viabilizados recursos. No Ceará, segundo o secretário da 
Saúde Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrino, o Cabeto, são 
cerca de 400 leitos que o Ministério da Saúde deixou de manter e 
que foram assumidos pelo Estado. Ele deu a informação em entre-
vista na manhã de ontem a Maísa Vasconcelos e Farias Júnior, na 
rádio O POVO CBN, em rede com a CBN Cariri. 

São Paulo, Bahia e Maranhão obtiveram decisão no Supremo 
Tribunal Federal (STF), da ministra Rosa Weber, para que o 
Governo Federal volte a manter os leitos. O Ceará ainda aguarda 
a posição do ministério. Segundo Cabeto, há sinalização de 
retomada. Caso isso não ocorra, o Estado também irá ao STF.

AS EMPRESAS VENDERAM OS ÔNIBUS

Audiência do Ministério Público do Ceará (MPCE) na última 
sexta-feira, 26, debateu a lotação dos ônibus enquanto se cobra 
o isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Mas, 
o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira, 
informou que há um problema para ampliar a frota de ônibus em 
Fortaleza. As empresas venderam os veículos.

Antes da pandemia, as empresas tinham, segundo Dimas, 1.751 
ônibus para transportar 923 mil passageiros por dia. Hoje, são 
1.549 ônibus, para atender 60% dos passageiros de antes. Vale 
lembrar que esse é o número já com o acréscimo de 200 ônibus, 
ocorrido nas últimas semanas.

Dimas Barreira disse que os ônibus foram vendidos para o sistema 
de transporte não entrar em colapso.

FALTA PASSAGEIRO

O secretário de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Ferruccio 
Feitosa, disse que não dá para aumentar a frota porque não 
tem demanda de passageiros. Não há quantidade de pessoas 
pagando passagem que justifique o aumento da frota.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 
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LÓGICA ECONÔMICA PARA ÔNIBUS

| BRASÍLIA | Eleito com discurso liberal, presidente adota 

perfi l corporativista e coloca no Estado forte presença da ala 
militar em estatais e ministérios

Intervencionismo 
e militarização do 
governo Bolsonaro

A decisão do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de, no 
último dia 18 de fevereiro, no-
mear o general Joaquim Silva 
e Luna para o comando da Pe-
trobras selou uma das gran-
des vocações do atual governo 
em pouco mais de dois anos, o 
intervencionismo. O perfi l, in-
clusive, nega o discurso liberal 
adotado ao longo da campanha 
ao Palácio do Planalto em 2018.

Ao mesmo tempo, a ação 
demonstra disposição do 
chefe de Estado a sacrifi car a 
agenda pró-mercado do mi-
nistério da Economia para as-
segurar a popularidade presi-
dencial, a menos de dois anos 
das eleições de 2022.

Para o sociólogo, cientista 
político e professor da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, 
Rodrigo Prando, a intervenção 
na Petrobras confi rma um per-
fi l “estatizante intervencionis-
ta” do presidente, práticas para 
as quais, pela cartilha liberal, o 
Estado não deve ser chamado 
a participar. “No fundo, essa 
mudança com mais um general 
não é desconhecida em nada. O 
presidente nunca foi um liberal, 
ele tornou-se por ocasião da 
eleição”, avalia.

Segundo Rodrigo, a pró-
pria percepção do Planalto 
de que o auxílio emergencial 
- grande intervenção estatal 
na economia iniciada em 2020 
em decorrência da pandemia 
- fosse um potencializador de 
capital político para Bolsona-
ro indica as contradições do 
governo, que sempre alternou 
entre “mais uma retórica do 

liberalismo” e a prática de in-
tervenção do Estado em prol 
de medidas populistas para 
ganhos políticos.

A disposição de cargos em 
estatais e ministérios para a 
ala militar, segundo Prando, 
também evidencia o caráter 
corporativista do governo. 
“A base de apoio dele sem-
pre foi militar. As corpora-
ções sempre defendidas por 
Bolsonaro foram as forças 
armadas e as polícias civil e 
militar”, defende.

Segundo levantamento fei-
to pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) em 2020, 6.157 mili-
tares da ativa e da reserva ocu-
pavam cargos civis no governo, 
sendo 2.643 (43%) deles estão 
em postos comissionados.

“O recado mais profundo é 
que ele está disposto a fazer 
tudo possível pela reeleição e 
para que as críticas que serão 
feitas na política de preços da 
Petrobras não o atinjam poli-
ticamente. O que o presidente 
Bolsonaro quer na presidência 
da Petrobras é alguém que o 
obedeça e isso é visto pelo mer-
cado com uma queda expressi-
va das ações”, afi rma Rodrigo.

Um levantamento feito pelo 
jornal Folha de S.Paulo apon-
tou que, se confi rmada a no-
meação de Luna, mais de um 
terço das estatais federais 
controladas pela União terão 
comando militar.

Para Monalisa Soares Lo-
pes, cientista política e pesqui-
sadora do Laboratório de Es-
tudos sobre Política, Eleições 
e Mídia (Lepem-UFC), o nome 
de um general na presidência 
à frente da Petrobras coloca 
em xeque a reputação de inde-
pendência que a estatal vinha 
tentando reconstruir.

“Ainda que a estatal te-
nha a maioria das ações sob 
o comando do governo, o seu 
conselho e sua gestão tinha 
um perfi l de independência 
da empresa e isso buscava 
recompor uma credibilidade 
que tinha perdido nas escân-
dalos na lava jato”, avalia.

A troca na empresa revela 
bem mais sobre os temores do 
presidente do que sobre a ges-
tão da companhia de petróleo. 
O anúncio da mudança ocorreu 
dias após ser especulada greve 
dos caminhoneiros, paralisação 
geral capaz de potencializar o 
desgaste do governo, somado 
com o contexto de pandemia e 
o agravamento da situação eco-
nômica do país. O segmento, in-
clusive, tem adesão com a base 
mais vinculada ao presidente 
desde a sua eleição em 2018.

“O presidente claramente 
está descontente com a polí-
tica de preços da estatal, ob-
viamente pelo fato que isso 
gera profundas insatisfações 
da população em geral. Essa 
ação também tem um endere-
çamento muito claro para dar 
uma resposta mais contunden-
te a esse grupo (caminhonei-
ros)”, avalia Monalisa.

Para o cientista político 
e professor da Universida-
de Estadual do Ceará (Uece), 
Emanuel Freitas, o perfil de 
governo “não surge a partir 
de agora, mas desde o pri-
meiro ano”. Ele avalia que 
a constante destituição dos 
cargos e a troca por nomes de 
militares revela uma gover-
nabilidade centrada em “du-
biedades e centralizações”.

“No momento que vai se 
aproximando da eleição a gente 
tá vendo o presidente chamar 
ainda mais as rédeas do gover-
no para mais próximas de si”, 
avalia Emanuel. 

FILIPE PEREIRA
filipepereira@opovo.com.br

NÃO VALE PARA OUTROS SETORES

Não tenho dúvida de que as empresas de ônibus estão em 
dificuldade financeira. A maior parte das empresas e das 
famílias estão. Mas, sobre não haver número de passageiros 
para ampliar a frota, bem, a ideia é justamente essa.Os ônibus 
em Fortaleza são lotados em horário de pico pelo menos desde 
que se pagava em cruzeiro, que é o que me lembro. Como parte 
da política contra a pandemia, é necessário ter mais ônibus 
circulando com menos gente. Se for contar quanto deixam na 
maquininha quando passam o cartão nos ônibus sem cobrador, 
essa conta não fecha mesmo.

Ocorre o seguinte: todos os segmentos estão sofrendo. 
Comércio, restaurantes, shoppings fecharam por alguns 
meses e sofrem restrições até hoje. Se a lógica da economia 
não é prioridade quando se adota política sobre outros setores, 
por que não vale para os ônibus? Por ser concessão pública? Aí 
deveria ser ainda mais. Porque o poder público não pode ir 
para cima de outros segmentos e negligenciaram serviço que 
é seu.

Não digo que as empresas arquem com o custo. Se o Município 
vai subsidiar, eles que se resolvam. Assim como defendo subsídios 
públicos a setores como bares e restaurantes. O ponto é: precisa 
ter mais ônibus.

E não entro aqui no discurso dos segmentos que citam a lotação 
dos ônibus como se isso fosse argumento para liberar geral. 
Deve haver restrições de atividades econômicas e não deve haver 
lotação nos ônibus e o erro em um não justifica errar no outro.
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A pandemia do novo coro-
navírus obrigou as empresas 
do varejo a buscarem inovação. 
Não houve opção. Era isso ou 
ver o negócio acabar. Mas en-
gana-se quem imagina que essa 
mudança fez com que deman-
das universais dos consumido-
res fossem alteradas. O critério 
de atendimento ainda é um dos 
principais para quem compra.

Agora, mesmo separados 
pela distância física por causa 
das restrições de circulação e 
horários de funcionamento, a 
relação com os consumidores 
deve ter um laço forte e de pro-
ximidade. Ivan Moreira, gestor 
estadual do Comércio Varejista 
do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micros e Pequenas Empresas 
do Ceará (Sebrae-CE), explica 
que o segmento está se ade-
quando para que possa atender 
os clientes de forma virtual com 
a mesma efetividade de antes.

Ele explica que, para muitos 
varejistas locais - em especial 
os pequenos -, o e-commerce 
não era uma realidade até o iní-
cio da pandemia. Faltava o mí-
nimo. “As empresas não tinham 
cadastro desses clientes com 
números para contato, para en-
viar ofertas e interagir melhor. 
Os empresários não tiveram a 
devida adaptação para o mo-
mento mais difícil da pandemia 
no ano passado. Foi preciso esse 
momento de adaptação para 
pedidos online.”

Ivan destaca o trabalho do 
Sebrae-CE e das entidades re-
presentativas, como a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Fortaleza, que foram dissemi-
nadores de boas informações, o 
que proporcionou uma verda-
deira revolução no varejo local. 
As empresas buscam profissio-
nais no mercado para melhorar 
seu marketing digital, adapta-
ram os negócios para atender 
por drive-thru, melhoraram a 
capacidade logística e estoques 
para funcionarem bem com 
entregas. “O varejo é comple-
tamente diferente do que era 
antes da pandemia.”

Marília Diniz, sócia da Ma 
Chérie Sabores (@macherie-
sabores no Instagram), ex-
plica que o novo momento do 
mercado proporcionado pela 
pandemia fez com que a de-
manda por praticidade fosse o 
principal ponto de referência 
ao abrir o negócio. O cardápio 
de bolos, pães, doces e donuts 
foi pensado para atender um 
nicho que cresce, o de traba-
lhadores de home office.

“Mesmo as pessoas passan-
do mais tempo dentro de casa, 
percebemos que elas procu-
ram mais praticidade, pois 
agora estão no home office. O 
seu horário continua corrido 
e o que querem é comida prá-
tica, assim como doces”, diz. 
Marília destaca que uma das 
principais estratégias para fi-
delizar os clientes é apostar 
na produção artesanal, uma 
identidade forte da marca. 
Outro ponto bastante traba-
lhado é a relação próxima com 
os clientes, com contato por 
WhatsApp e comunicação fácil 
e aberta, além de facilidade de 
pagamento, com diversas op-
ções de meios digitais, como o 

Pix e links para pagamentos no 
crédito virtual.

Ivan destaca esse como um 
exemplo. Para ele, os empreen-
dedores devem ter sempre em 
mente o que se pode incorporar 
de novos serviços para que os 
clientes continuem procuran-
do o negócio. “Agora temos au-
mento de contaminação que faz 
as pessoas ficarem novamente 
reticentes em ir às lojas físicas. 
Então isso faz com que volte a 
necessidade de uma logística de 
infraestrutura forte para aten-
der a demanda dos clientes, 
além de mais possibilidades al-
ternativas de pagamentos para 
além do dinheiro, como temos 
agora o PIX, que evita o contato 
direto”, pontua.

Suely Rodrigues, proprie-
tária GIS Refeições, que traba-
lha somente com delivery em 

Russas - cidade do Vale do Ja-
guaribe a 165 km de Fortaleza 
-, destaca que mesmo fora da 
Capital a demanda pelo e-com-
merce é crescente em meio à 
pandemia. Ela relata que foi 
complicado para o seu segmen-
to de alimentação o período, 
mas que os apps de delivery 
foram ótima alternativa para 
continuidade dos negócios.

E o que serve para o pro-
fissional, também é realidade 
para o pessoal. Suely diz que 
sua experiência com os pedidos 
que realizou no e-commerce 
foram todos positivos. “Foi uma 
boa experiência porque entre-
gam na porta, são prestativos. 
Veio para ficar e acredito que 
melhorou e facilitou a vida de 
muita gente, como para os que 
não têm um transporte pró-
prio”, observa.

| NA hOrA dE dECIdIr | Pandemia acelerou processo de digitalização do comércio 

varejista local e empresários buscam soluções de inovação para não perderem os clientes

O que O cOnsumidOr 
busca nO nOvO varejO

Samuel pimentel
samuelpimentel@opovo.com.br

edIçÃo: adailma mendeS  |  adaIlMa.Mendes@oPoVodIgItal.CoM

desde o início da pandemia, 
a psicóloga Fabíola diógenes 
buscou adaptar a forma como 
realizava suas compras, 
priorizando as plataformas 
virtuais. ela conta que teve 
caso de infecção por Covid-19 
na família logo no início da 
pandemia no Ceará e ficou 
preocupada por ter uma 
filha pequena em casa. O 
e-commerce se tornou a 
principal forma de comprar, 
mas, no início, a experiência 
não foi tão positiva, pois 
os pedidos demoravam 
a chegar e houve alguns 
problemas com o rastreio.
Fabíola comenta que o 
atendimento melhorou com 
o passar dos meses e os 
problemas diminuíram. Isso 
fez com que, mesmo após as 
lojas voltarem ao atendimento 
presencial, pouco ela tem 
saído de casa para as 
compras. “É uma experiência 
que no passado tinha medo, 
mas por conta da pandemia, 
passei a utilizá-la. Compro 
tudo o que conseguir online.”
a psicóloga ainda destaca que 
nenhum nicho de consumo 
ou serviços será o mesmo 
após a pandemia. Frisa ainda 
que, mesmo após o fim do 
isolamento, não se vê indo 
comprar fraldas para a filha 
numa loja presencial, até 
pela maior quantidade de 
descontos nas plataformas 
online. além do quesito 
preço, cita a comodidade 
de comprar com poucos 
cliques e receber em casa.
em meio ao problema 
social e econômico causado 
pela pandemia, Fabíola 
ainda afirma que prefere 
buscar opções de pequenos 
empreendedores locais. ela 
espera que mais pessoas 
tenham a mesma consciência 
e gerem um impacto 
positivo. “espero que as 
pessoas que consomem 
online tenham atenção 
e deem preferência às 
compras de pequenos, mães 
empreendedoras. Quem quer 
consumir dos pequenos, 
pode consumir dos 
pequenos, é só procurar.”

aCerVo Pessoal

Fabíola diógines, 
psicóloga

Personagem

Como se dá a  

deCisão de Compra

anteS peSquiSa na 
internet

de acordo pesquisa feita 
em 2019 pelo serviço de 
Proteção ao Crédito (sPC), 
97% dos consumidores 
fazem pesquisa na internet 
antes de comprar na loja 
física e, desta base, 84% 
desistem de concluir a 
compra em determinado 
estabelecimento por 
opiniões negativas sobre a 
loja virtual.

opção pela compra 
híbrida

de acordo com dados da 
social Miner, também 
unidade de negócios do 
grupo locaweb, em 
parceria com opinion 
Box, 14% dos 
entrevistados afirmam 
que pretendem comprar 
apenas online em 2021, 
38% devem comprar só 
em lojas físicas e 49% 
querem mesclar as 
compras entre online e 

offline (número bem 
superior ao de comprar 
híbridas em 2019, que 
ficou em 29%).

loja fíSica apoia 
e-commerce

ainda de acordo com a 
última pesquisa, 59% dos 
que consumiram em 
e-commerces durante a 
pandemia, o fizeram em 
lojas nas quais já haviam 
comprado no ambiente 
físico.

O POVO MAIS
MaIs.oPoVo.CoM.Br

toda a série “a virada de mesa 
do varejo” você acompanha na 
plataforma multistreaming do 
o PoVo.
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A política de preços da 
Petrobras continua fazendo 
o valor médio cobrado pela 
gasolina avançar no Ceará, 
dada a resposta imediata de 
aumento pelos postos. Da-
dos da Agência Nacional do 
Petróleo, Gása Natural e Bio-
combustíveis (ANP) atestam 
que o preço médio do litro do 
combustível encerrou a últi-
ma semana, entre 21 e 27 de 
fevereiro, em R$ 5,23. O nú-
mero representa um avanço 
de 1,94% sobre o valor cobra-
do na semana anterior e é o 
sexto mais caro do Nordeste.

 Em quatro semanas, o valor 
médio do combustível saltou 
de R$ 4,961 para R$ 5,235, o 
que representa uma varia-
ção de 34,24% no Ceará. Para 
esta semana, a tendência é 
que haja mais um reajuste, 
vide que a Petrobras enviou 
novo comunicado de aumen-
to nos preços operados nas 
refinarias.

A companhia anunciou on-
tem, 1º de março, o segundo 
aumento no preço dos com-
bustíveis em duas semanas - 
o quinto do ano -, e o primeiro 
após a demissão anunciada do 
presidente da estatal, Roberto 
Castello Branco. O executivo 
foi demitido em uma rede so-
cial pelo presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, após ser 
acusado de praticar aumen-
tos excessivos dos combustí-
veis. A expectativa é que Cas-
tello Branco deixe o cargo em 
20 de março, quando termina 
seu mandato.

Desta vez, a estatal elevou o 
preço da gasolina em 4,8%, o 
diesel em 5%, e o gás de cozinha 
em 5,2%, aumentos que pas-
sam a valer a partir de hoje nas 

refinarias da estatal.
No último aumento, em 19 de 

fevereiro, o diesel subiu 15% e a 
gasolina 10%. O novo aumento 
eleva a alta acumulada no ano 
para 33,9% no caso do diesel; 
41,6% na gasolina; e 17,1% no 
gás de cozinha.

Na última semana, o valor 
máximo do litro da gasoli-
na identificado pela ANP no 
Ceará foi de R$ 5,530, mas há 
postos na Capital cobrando 
mais pelo litro da gasolina. 
Com preços médios mais ca-
ros que os do Ceará, estive-
ram Rio Grande do Norte (R$ 
5,569/litro), Piauí (R$ 5,365), 
Bahia (R$ 5,352), Alagoas (R$ 
5,296) e Maranhão (R$ 5,252).

Já entre as cidades cearen-
ses pesquisadas na última se-
mana, Juazeiro do Norte apre-
senta o preço médio do litro 
mais elevado, de R$ 5,360, en-
quanto Fortaleza teve a média 
em R$ 5,223. 

O preço médio do litro do 
diesel também apresentou va-
riação forte ao longo das últi-
mas quatro semanas, saindo de 
R$ 3,884 para R$ 4,337 - varia-
ção de 11,66%.

De acordo com o analis-
ta da StoneX, Thadeu Silva, 
o aumento que começa a ser 
praticado hoje elimina uma 
defasagem que ainda exis-
tia nos preços praticados no 
Brasil em relação ao mercado 
internacional.

“Agora o preço está total-
mente alinhado com o mer-
cado internacional, deixa uma 
janela aberta para as impor-
tações. O que falta é uma de-
claração do governo como fica 
a política de preço com a saí-
da de Castello Branco”, disse 
Silva. (Armando de Oliveira 
Lima com informações da 
Agência Estado)

| VArIAçãO | Em resposta imediata aos aumentos da Petrobras, os postos de 

gasolina têm alterado os valores nas bombas, deixando o combustível ainda mais caro no Estado

Preço médio da gasolina no 
Ceará avança 1,94% em uma 
semana

toMaz Silva/agênCia BraSil

para esta semana já é esperado um novo 
reajuste nas bombas, vide anúncio de novo 

aumento pela Petrobras ontem

reajuste do valor médio 
da gasolina no Ceará 
em quatro semanas

34,2%

aumento da gasolina 
anunciado ontem pela 
Petrobras para as 
refinarias

4,8%
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O Governo do Estado reto-
mou a captação de empresas 
para um novo polo de tanca-
gem (armazenamento de com-
bustíveis) no Porto do Pecém 
após a desistência da holande-
sa Volpak, anunciada ontem, 
1º. O POVO apurou que, atual-
mente, a Companhia de Desen-
volvimento do Complexo In-
dustrial e Portuário do Pecém 
(Cipp S/A) - administradora do 
Porto - negocia com “pelo me-
nos quatro players” para dar 
seguimento ao projeto. Nomes 
não foram revelados, mas so-
bre a atuação dos grupos, al-
guns têm negócios em terras 
brasileiras e outros no exterior

A Cipp garante ainda que 
não há alteração nos prazos: 
“o calendário para o início das 
obras está mantido para até o 
início de 2023”.

A procuradora jurídica do 
Cipp S/A, Débora Memória, 
admitiu que todos foram pe-
gues de surpresa com a desis-
tência da Volpak e assegurou: 
“a equipe do Porto do Pecém, 
com o Estado do Ceará e o 
apoio técnico do Porto de Ro-
terdã, está trabalhando para o 
pleno desenvolvimento deste 
projeto”.

O envolvimento de mais 
uma empresa holandesa no 
setor portuário cearense ani-
mou o setor logístico em 2019, 
quando a Volpak foi escolhida. 

A aproximação com o Porto 
de Roterdã havia gerado bons 
resultados para o Pecém e a 
expectativa era de algo seme-
lhante na tancagem. A justi-
ficativa para sair do projeto, 
segundo nota da Cipp S/A, diz 
que “a empresa declarou in-
viabilidade econômica, causa-
da pelo cenário de pandemia”.

 O parque de armazena-
mento planejado para o Pe-
cém deve operar com navios 
maiores do que os do Mu-
curipe, com capacidade de 
armazenar até 90 mil tone-
ladas de litros de combustí-
vel. O triplo do atual. O que 
trará melhores preços ao 
consumidor final. O parque 
do Mucuripe tem capacidade 
de armazenar cerca de 110 
m³ de combustível, porém, 
faz entre 70 m³ e 80 m³ em 
função dos riscos de aciden-
tes, além de não haver mais 
espaço para expansão.

Tanto o Governo do Esta-
do quanto o setor produtivo 
encaram a tancagem como 
essencial para agilizar a dis-
tribuição dos derivados de pe-
tróleo que chegam ao Ceará, 
uma vez que 50% deles vêm 
por vias terrestres. Um menor 
preço nos litros da gasolina e 
do diesel é apontado com uma 
das vantagens de se mudar o 
armazenamento de combus-
tíveis da Capital para a Região 
Metropolitana.

A transferência da tan-
cagem do Mucuripe para o 
Pecém teve a Volpak Brazil 

| CAptAçãO | Projeto foi deixado 

pela holandesa Volpak, mas teve 

prazos e portes mantidos

Tancagem 
no Pecém é 
negociada com 
4 empresas

FCo FoNteNele

Transferência no Pecém deve agilizar 
distribuição de derivados de petróleo no Ce

armando de oliveira lima

armando.lima@opovo.com.br

escolhida em agosto de 2019 
depois de a seleção para pos-
síveis parceiros ter sido lan-
çada em novembro de 2017. O 
processo passou por alguns 
pedidos de esclarecimento e 
um de impugnação - feito pela 
Tequimar, que atua no porto 
de Itaqui, Maranhão - até que 
o Governo do Estado relançou 
o edital em 2018.

Em setembro de 2019, a es-
colha da Volpak Brasil também 
foi contestada pelo consórcio 
Transpreto/BR/Liquigás, que 
disputou o edital para a for-
mação da Sociedade de Pro-
pósito Específico (SPE) e re-
solveu entrar com um recurso 
administrativo. A questão foi 
solucionada meses depois e a 
Volpak retomou o projeto sem 
questões judiciais para tratar.

O anúncio de um novo par-
ceiro para o empreendimento 
não teve data estabelecida, 
apesar de os prazos de início 
estarem mantidos.

Capacidade de 
armazenamento em 
toneladas projetada 
para o Pecém é o triplo 
da atual

90 mil
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O
governo do Estado ampliou em 25,35% as suas des-
pesas na área de saúde em 2020, em relação a 2019. 
Pesou, no aumento dos gastos, a aquisição dos hos-
pitais Leonardo da Vinci e Geral de Crateús.

Ontem, a secretária da Fazenda, Fernanda Pa-
cobahyba, apresentou o relatório de avaliação 

das metas fiscais do governo em relação ao último quadrimes-
tre de 2020 à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da 
Assembleia Legislativa. Mostrou que, na área de saúde, foram 
aplicados R$ 4,6 bilhões, quando em 2019 foram R$ 3,6 bilhões.

O Estado recebeu R$ 918,8 milhões relativos a transferências 

para mitigação dos efeitos financeiros da Covid-19; R$ 498,9 mi-
lhões relativos a compensação da redução do Fundo de Partici-
pação dos Estados (FPE); e R$ 403,6 milhões, referentes a pro-
gramas do Fundo de Combate à Covid. Um valor bem inferior aos 
R$ 42 bilhões informados pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Ou seja, houve ajuda, mas também um esforço para manter as con-
tas. No último quadrimestre de 2020, o Estado conseguiu recuperar a 
arrecadação de impostos e taxas. Embora os valores de arrecadação 
sejam inferiores aos de 2019 em termos nominais, as transferências 
do governo federal ajudaram a suportar a elevação das despesas, o 
que deve realmente acontecer diante do tamanho da crise sanitária.

CEARÁ

O executivo Geraldo Luciano Mattos Júnior (foto), 
ontem, no O POVO Economia da Rápido O POVO/
CBN, destacou a importância da ampliação do 
número de empresas cearenses com trabalhos 
de governança corporativa e a maior abertura 
de capitais. “É muito bom poder testemunhar o 
amadurecimento das empresas cearenses de uti-
lizar o mercado de capital, como M. Dias Branco, 
Hapvida, Pague Menos, Aeris e Arco”, acrescenta.

Como já disse o jornalista Jocélio Leal, o execu-
tivo foi um dos personagens importantes para o 
sucesso da fusão das operadoras Notre Dame e 
Hapvida. Vale lembrar que o Hapvida ampliou o 
seu processo de crescimento a partir da abertura 
de seu capital, em 2018.

Na avaliação do economista, mais empresas 
locais se preparam para trilhar esse caminho, 
implantando processos de governança, o que é 
importante para o fortalecimento dos negócios. 
“Não há economia forte sem um mercado de ca-
pitais forte”, ressalta. Na avaliação de Geraldo Lu-
ciano, as empresas só têm a ganhar, conseguindo 
poder e força para compras de insumos, fazendo 
novas aquisições, e atraindo e retendo os melho-
res profissionais.

AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS
RÁDIO

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

horas, de segunda 
a sexta.

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

Os desembolsos financeiros realizados pelos governos estadual e federal foram 
fundamentais para o enfrentamento da Covid-19, principalmente diante das in-
certezas sobre o nível de atividade econômica e a elevação de gastos. Vale lem-
brar que é nos estados e municípios que as coisas acontecem; portanto, é papel do 
governo federal apoiar todos os entes federativos em momentos de catástrofes 
como esse. 

Divisões políticas, confusões sobre os valores gastos e perdas de energias 
com picuinhas não contribuem em nada diante da situação. Essa é hora de 
somar esforços e buscar saídas. 

 SOMA DE ESFORÇOS

UNIÃO PARA BUSCAR SAÍDAS

MERCADO   

EQUILÍBRIO NA CONCORRÊNCIA

A oficialização do acordo de fusão da Hapvida e da Notre Dame Intermédi-
ca criou um gigante na área de saúde, com um valor de mercado de R$ 118 
bilhões. O  Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ainda está 
avaliando o acordo entre as empresas, mas a expectativa é de que não haja 
problemas concorrenciais, em função das áreas de atuação de cada grupo. Ou 
seja: a Hapvida com uma área de atuação mais forte no Norte e Nordeste; a 
Notre Dame, no Sul e Sudeste.

O Cade deve fazer a avaliação de possíveis desequilíbrios na concorrência por 
praça para impedir algum excesso na concentração.
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O segundo mês da quadra 
chuvosa começou com chuvas 
intensas no Ceará. De acordo 
com a Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídri-
cos (Funceme), 133 municípios 
registraram precipitações en-
tre 7 horas de domingo, 28, e o 
mesmo horário desta segun-
da-feira, 1º de março. O litoral 
cearense recebeu as maiores 
precipitações.

Em Fortaleza, o posto de co-
leta de chuvas do Pici marcou 
45 milímetros (mm). No Cas-
telão, 24,1 mm. Em Messejana, 
14 mm. As precipitações foram 
suficientes para alagar diversos 
pontos da Capital. Entre eles, 
no bairro Aerolândia e no Cen-
tro. O principal ponto turístico, 
a avenida Beira Mar ficou inun-
dada em vários trechos. Tanto 
no calçadão como na nova área 
recém-aterrada e nas duas fai-
xas para veículos.

Em fotos enviadas via What-
sApp O POVO, é possível per-
ceber alagamentos próximos 
ao Mercado dos Peixes, ponto 
turístico da Cidade. Carros e 
outros veículos, além de pe-
destres, tentaram atravessar a 
avenida com dificuldade. Havia 
mais pontos alagados na exten-
são da avenida - no início, no 
meio e no final da via. Apesar 
da obra na área ainda não estar 
concluída, os registros de fotos 
e vídeos sobre o alagamento 
tiveram bastante repercussão 
nas redes sociais.

Em nota enviada ao O POVO, 
a Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seinf) explicou 
que o alagamento aconteceu 

pela obstrução da galeria de 
drenagem, ocasionada pelo 
depósito de areia. Seria justa-
mente por onde a água da chu-
va deveria escoar para o mar. 
Segundo a pasta, foi enviada 
uma equipe para realizar ser-
viços na região e, após a con-
clusão, ocorreu o devido escoa-
mento do acúmulo pluvial.

A Secretaria ressaltou que as 
obras na região ainda não estão 
terminadas. “A Seinf reitera que 
as obras de drenagem e urba-
nização da nova avenida Beira 
Mar possuem conclusão prevista 
para junho deste ano”, pontou.

O órgão complementou ain-
da que, desde o início de 2021, 
recolheu 7,5 toneladas de lixo e 
aguapés em 46 canais e lagoas, 
em serviços de limpeza, além 
de desobstrução em mais de mil 
bocas-de-lobo.

“A Prefeitura de Fortaleza 
conta também com o apoio da 
população para que não des-
carte lixo nas ruas e nos recur-
sos hídricos. É importante ficar 
atento ao cronograma de coleta 
de lixo domiciliar, que é realiza-
da em todos os bairros da Capi-
tal três vezes por semana.”

Com mais de 100 mm de 
água, Cascavel (110 mm), Uru-
buretama (108 mm), Beberibe 
(103 mm) tiveram as maiores 
precipitações do Estado neste 
primeiro dia de março. Todos 
os municípios estão no Lito-
ral Leste cearense. Potengi, na 
região hidrográfica co Sertão 
Central/Inhamuns, teve 98 mm. 
São Gonçalo do Amarante (87 
mm), Fortim (85 mm) e Hori-
zonte (83 mm) também regis-
traram chuvas intensas.

“As condições meteorológicas 
continuam favoráveis para ocor-
rência de chuvas. Ainda teremos 
a influência de um vórtice ciclô-
nico de altos níveis, a formação 

| QUADRA CHUVOSA | Litoral cearense registrou maiores 

precipitações neste início de março. Avenida Beira Mar, cartão postal da Capital, ficou alagada em 
vários trechos. Açude Batalhão, em Crateús, sangrou

Chuvas levam areia para 
galerias e causam alagamento 
na Beira Mar

Ítalo cosme
italocosme@opovo.com.br

edIçÃo: tânia alves  |  tanIaalves@oPovo.CoM.Br  |  

Volume dos açudes cearenses 
têm redução entre 29 de 
janeiro e 28 de fevereiro 

Armazenamento. 133 reservatórios

O volume de água armazena-
do nos reservatórios cearenses 
reduziu 14.410.198 metros cúbi-
cos (m³), entre 29 de janeiro e 28 
de fevereiro, conforme balanço 
da Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos (Cogerh). Em 31 
dias, 133 açudes monitorados re-
gistraram aporte de 146.111.865 
m³, considerando a estimativa 
do volume total evaporado e li-
berado dos equipamentos. Com 
capacidade para 18.595.000 m³, 
o volume atual armazenado é de 
4.573.000 m³, cerca de 24,6%.

Maior açude do Estado, o Cas-
tanhão, localizado no município 
de Alto Santo, teve redução de 
29.580.992 m³ no volume. Hoje, 
o equipamento encontra-se 
com 10,12% do volume ocupa-
do. O Orós, instalado no municí-
pio homônimo, está com 20,13%. 
No último mês, houve queda de 
2.136.544 m³ de água. O terceiro 
maior equipamento, o Banabuiú, 
também no município de mes-
mo nome, reduziu 539.984 m³ do 
volume total e encontra-se com 
ocupação de 11,66%.

Em janeiro, os três maiores 

reservatórios cearenses estavam 
com volume ainda em situação de 
alerta: Castanhão (11,19%), Orós 
(20,87%) e Banabuiú (12,02%). 
Apesar disso, os percentuais 
eram os mais positivos dos últi-
mos anos.

Nesta segunda-feira, 1º de 
março, sangrou o segundo 
açude monitorado pela Co-
gerh. A barragem do Bata-
lhão, no município de Crateús, 
a 359 km da Capital cearense, 
amanheceu transbordando. A 
lâmina de sangria atingiu 12 
centímetros. A barragem do 
Batalhão é garantia hídrica 
para a cidade.

Para a Secretaria dos Recur-
sos Hídricos (SRH), a redução 
de volume pode estar relacio-
nada às previsões de quadra 
chuvosa abaixo da média. 
“Cada ano tem uma caracterís-
tica diferente de acordo com a 
quadra chuvosa. Em 2020 tive-
mos uma boa quadra em rela-
ção a aporte e evaporação”.

Questionada se a redução do 
volume dos reservatórios pode 
mudar a política de liberação de 

água dos equipamentos, a SRH 
comenta: “A Cogerh mantém a 
decisão da gestão dos reservató-
rios em acordo com os comitês 
de bacia, nas reuniões ficam de-
finidas as liberações de cada re-
gião. As águas do São Francisco 
também vão aportar o Castanhão, 
com a liberação da comporta do 
CAC (Cinturão das Águas do Cea-
rá), o que vai garantir o aumento 
da segurança hídrica da RMF (Re-
gião Metropolitana de Fortaleza), 
Baixo Jaguaribe e Cariri”.

Apesar do prognóstico apontar 
para a quadra chuvosa a possi-
bilidade de 50% de precipitações 
abaixo da média, fevereiro regis-
trou precipitações dentro da mé-
dia.Dados preliminares da Fun-
dação Cearense de Meteorologia 
e Recursos Hídricos (Funceme) 
apontam que o acumulado parcial 
até este domingo, 28, foi de 138,2 
milímetros. O desvio positivo em 
relação à normal climatológica 
mensal é de 16,2%, porém, con-
forme a entidade, ainda se encon-
tra dentro da normalidade, pois 
o limite para precipitações acima 
da média é de 147,3 mm.
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barraGem do Batalhão, em 
Crateús, é o segundo açude a 

sangrar em 2021 
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parte da avenida Beira Mar ficou alagada na 
manhã de ontem

de áreas de instabilidade, bem 
como o efeito do sistemas de 
brisas, e condições locais como 
relevo, temperatura e umidade, 
que estará bastante alta”, desta-
cou Meiry Sakamoto, gerente de 
Meteorologia da Funceme.

Conforme a especialista, a 
Zona de Convergência Intertro-
pical (ZCIT), por sua vez, está 
localizada acima da Linha do 
Equador e não deve influenciar 
de modo significativo na ocor-
rência de chuvas no Ceará nos 
próximos dias. Para esta ter-
ça-feira, 2, há previsão de ne-
bulosidade variável com chuva 
isolada na Região Jaguaribana. 
Nas demais áreas, eventos de 
chuva. Para quarta-feira, 3, há 
possibilidade de nebulosidade e 
chuva isolada em todo o Estado.

Dados preliminares apon-
tam fevereiro com volume acu-
mulado de 138,03 mm, 16,6% de 
desvio positivo, ainda dentro da 
categoria normal. A região com 
melhor cenário foi a do Cariri, 
onde choveu 44,41% acima da 
normal climatológica. Situação 
diferente vive a região do lito-
ral de Fortaleza, onde choveu 
47,9% abaixo da normal.

“As precipitações observa-
das foram ocasionadas, prin-
cipalmente, por áreas de ins-
tabilidades e a presença de 
vórtices ciclônicos de altos ní-
veis. A ZCIT não teve influência 
significativa em fevereiro. Por 
isso, os piores índices de preci-
pitação observados ocorreram 
na faixa litorânea”. Meiry Sa-
kamoto explicou ainda que as 

As condições 

meteorológicas 

continuam favoráveis 

para ocorrência de 

chuvas”

meiry sakamoto, 
gerente de Meteorologia da Funceme

chuvas não devem influenciar 
no prognóstico climático para 
março, abril e maio, que prevê 
50% de chance de de quadra 
chuvosa abaixo da média.



www.opovo.com.br

Terça-feira
Fortaleza - CearÁ - 2 de Março de 2021 15CIDADES

As águas do Projeto de In-
tegração do Rio São Francisco 
(Pisf) foram liberadas nesta 
segunda-feira, 1º, para o Açude 
Castanhão, maior reservató-
rio do Estado, com capacidade 
para 6,7 bilhões de metros cúbi-
cos (m³). A liberação aconteceu 
com abertura da comporta no 
quilômetro 53 do Cinturão das 
Águas do Ceará (CAC), no muni-
cípio de Missão Velha. A previ-
são é que as águas cheguem ao 
Castanhão em 30 dias.

Em nota, a Secretária dos 
Recursos Hídricos (SRH) disse 
que o período chuvoso ajuda-
rá com que as águas cheguem 
mais rápido ao reservatório. O 
órgão explicou, por meio de sua 
assessoria, que com as precipi-
tações as calhas dos rios ficam 
úmidas e com algum fluxo na-
tural, evitando perdas por infil-
tração, evaporação e retiradas 
ilegais — já que com as chuvas 
não é preciso mais água para a 
irrigação. Caso fosse realizado 
no segundo semestre, as águas 
demorariam mais para chegar.

Para chegar ao Castanhão, 
as águas percorrerão um total 
de 300 quilômetros, passando 
pelo riacho Seco, rio Salgado e 
rio Jaguaribe. Após chegar ao 
açude, a água chegará tam-
bém aos reservatórios da Re-
gião Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), por meio do Eixão das 
Águas. No total, 4,5 milhões de 
cearenses serão beneficiados, 
de acordo com a SRH.

O titular da pasta, Francis-
co Teixeira, disse que a che-
gada das águas aumentará 
a garantia da oferta hídri-
ca tanto para a RMF como 
para o uso rural e o abas-
tecimento urbano do Ca-
riri, do Médio Jaguaribe e 
do Baixo Jaguaribe. Além 
disso, a liberação permiti-
rá a realização de testes na 
estrutura do CAC entre os 
reservatórios Jati e Casta-
nhão. O Governo Federal já 
repassou R$ 1,18 bilhão para 
o CAC, que tem 65,41% de 
execução da obra, de acor-
do com nota do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR).

A água do Eixo Norte foi li-
berada nesta segunda-feira, 

1º de março. Os 260 quilô-
metros de extensão do Eixo 
Norte fazem parte do proje-
to de transposição do rio São 
Francisco para o Cinturão das 
Águas do Ceará (CAC). 

O Eixo Norte do Pisf, que 
favorece o Ceará, possui 260 
quilômetros de extensão, três 
estações de bombeamento, 15 
reservatórios, oito aquedutos e 
três túneis. Todas as estruturas 
responsáveis pela passagem de 
água até o reservatório Caiçara, 
fundamental para a distribui-
ção das águas, estão concluí-
das. Restam apenas serviços 
complementares e a recupe-
ração da tubulação em Atalho, 
onde três pessoas morreram 
após rompimento de uma tu-
bulação no dia 8 de fevereiro.

Atualmente, o Castanhão 
tem volume de 10,1% de sua 
capacidade total — quantida-
de equivalente a cerca de 677 
milhões de metros cúbicos. 
Mesmo com o início da qua-
dra chuvosa deste ano, o açude 
não teve aportes significativos 
e segue com volume em queda 
desde junho do ano passado, 
quando o volume correspondia 
a aproximadamente 16% da ca-
pacidade. Os dados são do Por-
tal Hidrológico do Ceará.

| ABERTURA DE COMPORTA | O período 

chuvoso ajudará com que as águas cheguem ao maior reservatório do Estado em menos tempo

Águas da Transposição são liberadas 
do CAC e devem chegar ao 
Castanhão em 30 dias

divulgação/SrH

ÁGUAS foram liberadas ontem, 1º, e têm 
vazão de 12 mil litros de água por segundo

LeonArdo mAiA
leonardomaia@opovo.com.br
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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 

Partiu Luiz Cidrão, que frequentou a minha roda da Caio Cid, 
jogando pôquer na varanda. 

Onde teve ocasião de enfrentar a legenda verde, Péricles 
(Pekim) Moreira da Rocha, e amadores, tais Bob Sales e 
Marcos Bandeira. 

A última vez que o vi foi quando nos encontramos em Miami 
e almoçamos juntos, na churrascaria brasileira Porcão. 

Inclusive, regressamos juntos, ele e sua mulher, em voo da 
ainda operante Varig.

Foi sócio do North Shopping, na Bezerra de Menezes, e Via 
Sul, na Washington Soares. 

E, além do ramo financeiro, atuou também no imobiliário, 
sempre com êxito

LUIZ Cidrão com Helena, filha do ministro 
do Tribunal de Contas, Ellery Barreira 

À SOMBRA 
Com tudo que é fechado na orla, salvação do cair da tarde de 
sábado foi aristocrata português Dom Secundino Duarte. 

Cuja mulher preparou honrosa bacalhoada para o Papo do 
Silêncio Carlos Araruna e seus cupinchas. 

BOM CLIMA 
Faz dois anos e meio que produzo meu material para jornal, rádio e 
blog na confluência das avenidas Paco e Quinta, aqui no Cumbuco. 

Botei na cabeça que tudo fica mais fácil. 

OS PRAZERES DA EXISTÊNCIA 
Flagrei Beto Studart em pleno usufruto da fazenda. 

Hora tangendo o gado, hora montando a cavalo, hora 
cancionando, quer dizer, cantando solo. 

paredões de som foram 
apreendidos durante a 
fi scalização 

4

| FORTALEZA |  Ainda foram 

apreendidos quatro paredões de som, equipamentos que 

são proibidos em vias públicas 

38 estabelecimentos 
são fi scalizados e três 
interditados

AURELIO ALVES

FISCALIZAÇÃO interditou três 
estabelecimentos que ficarão sem 

atividades por sete dias

A Agência de Fiscalização 
de Fortaleza (Agefis), em ação 
com a Guarda Municipal, in-
terditou três estabelecimen-
tos por descumprir medidas 
do decreto do Governo do 
Ceará, entre os dias 26 e 28 
de fevereiro. Os locais estão 
com suas atividades inter-
rompidas no período de sete 
dias. Ao todo, o órgão reali-
zou 38 fiscalizações na Capi-
tal no fim de semana.

Os números foram divul-
gados na tarde desta segun-
da-feira, 1º, por meio de live 
nas redes sociais. Segundo a 
superintendente da Agefis, 
Laura Jucá, a operação de 
fiscalização também resul-
tou na apreensão de quatro 
paredões de som, equipa-
mentos que são proibidos em 
vias públicas da Capital.

Ainda conforme Laura 
Jucá, foi observado uma me-
lhora em relação às pessoas 
seguirem o que determina 
o decreto. “Estamos vendo 
uma melhora das pessoas 
que estão cumprindo o de-
creto, que não estão aglo-
merando. A gente fica muito 
feliz em ver que boa parte 
da população está realmen-
te sensível a esse momento 
tão complicado que estamos 

MIRLA NOBRE

mirlanobrepress@gmail.com

ESPECIAL PARA O POVO

passando”, comentou.
Durante a transmissão do 

balanço de fiscalizações, o 
secretário municipal da Se-
gurança Cidadã, Eduardo de 
Holanda, ressaltou as novas 
medidas do novo decreto, 
entre elas a que ampliou o 
toque de recolher em For-
taleza. “O toque de recolher 
passou a acontecer mais 
cedo. Só é para estar na rua 
se for motivo de emergên-
cia, se for trabalhador de 
um dos locais que estejam 
funcionando (serviço essen-
cial) ou por motivos de saú-
de, senão todos temos que 
permanecer em casa. Nós 
precisamos evitar aglome-
rações”, informou.

Para denúncias em des-
cumprimento das medidas 
do novo decreto, a Age-
fis pode ser acionada por 
meio do aplicativo Fiscalize 
Fortaleza (disponível para 
Android e IOS), do site de-
nuncia.agefis.fortaleza.ce.
gov.br e do telefone 156. 

RONDA DOS NATAIS 
Hoje, 2 de março: Marilena Campos, 
sobrinha de Fernando Alencar 
Pinto, um dos fundadores do Ideal, 
propulsionador-mor da construção da 
sede das Monsenhores .... Liaderson 
Pontes, cujo falecido pai era irmão e 
colaborador do Domingão da Caucaia 
.... Afonsina Oliveira, mulher do 
Nonato Luiz, violão cearense que o 
mundo passou a conhecer e admirar. 

BON MOT 
PARAQUEDAS É 
O ÚNICO MEIO DE 
TRANSPORTE QUE, 
QUANDO ENGUIÇA, 
VOCÊ CHEGA MAIS 
DEPRESSA. (Jô 
Soares)

O novo decreto com novas 
medidas de combate à 
Covid-19 no Ceará foi 
anunciado na última sexta-
feira, 26, e entrou em vigor 
desde sábado, 27, válido até o 
dia 7 de março, próximo 
domingo. O documento 
determina ampliação no toque 
de recolher, diminuição no 
horário de funcionamento de 
atividades e renova barreiras 
sanitárias.

VEJA AS MEDIDAS 
DO DECRETO ATUAL

- Toque de recolher entre 
20h e 5h, de segunda a 
sexta-feira, e entre 19h e 
5h aos sábados e 
domingos, com saídas 

permitidas somente em 
situação de comprovada 
necessidade;

- Comércio de rua funciona de 
segunda a sexta-feira até as 
17h. As outras atividades 
econômicas e as religiosas, até 
19h. Serviços essenciais podem 
funcionar após esse horário. No 
sábado e domingo, restaurantes 
funcionam até as 15h, e outras 
atividades econômicas e 
religiosas até as 17h;

- Espaços públicos 
continuam com circulação 
restrita todos os dias a partir 
das 17h;

- Igrejas devem realizar suas 
atividades com até 30% de sua 

capacidade, e estimular as 
celebrações de forma virtual;

- Academias de ginástica 
devem funcionar com 30% de 
sua capacidade, devendo fazer 
o agendamento de horários 
para o devido cumprimento de 
todos os protocolos sanitários;

- Continua remoto o trabalho 
para servidores públicos, com 
exceção das atividades 
essenciais. Recomendação 
para a mesma medida junto ao 
setor privado;

- Seguem as barreiras 
sanitárias em Fortaleza, 
com recomendação para o 
controle por parte dos 
municípios no Interior

ENTENDA O NOVO DECRETO
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O 
governador do Ceará, 
Camilo Santana (PT-
CE), encaminhou pro-
jeto de lei à Assembleia 
Legislativa estabele-
cendo cota de 20% para 

candidatos negros nos concursos 
para o serviço público do Estado. 
Aprovada a proposta, o governador 
pretende implementar a decisão já 
nos próximos concursos públicos, 
incluindo os já anunciados. A medi-
da é um grande acerto político, do 
qual decorrerão benefícios sociais 
de larga escala. 

O líder do governo na AL-CE, depu-
tado Júlio César Filho (Cidadania) disse 
que vai requerer tramitação de urgên-
cia ao projeto, que busca “diminuir as 
desigualdades históricas” que ainda 

persistem no Ceará, como em todo o 
Brasil. Assim, é de se supor que não 
haverá resistência na Assembleia Le-
gislativa para aprovar uma proposta 
visando garantir mais pluralidade en-
tre o funcionalismo público.

No Brasil o sistema de cotas pas-
sou a disseminar-se a partir de 2004 
quando a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) tornou-se a pri-
meira instituição de ensino superior 
a adotar o sistema, reservando 50% 
das vagas para egressos de escolas 
públicas. Depois vieram leis estabe-
lecendo cotas sociais e raciais para 
as universidades públicas e também 
para o serviço público federal.

Com a vigência desse sistema de-
sarmou-se o argumento de que as 
cotas quebravam a “meritocracia” e 

que os cotistas teriam desempenho 
— seja escolar ou profissional —, 
inferior ao dos não cot     desempenho 
dos cotistas é equivalente ou superior 
em relação aos não cotistas . 

Assim, nesses anos de vigência das 
cotas revelou-se o êxito dessa propos-
ta, reduzindo-se um pouco a distância 
que ainda separa ricos e classe média 
dos pobres, em relação à empregabili-
dade e à educação, ajudando a comba-
ter o racismo e o preconceito de classe.

O sucesso foi tão grande que empre-
sas privadas passaram a adotar o sis-
tema. Um dos casos mais comentados 
foi do Magazine Luiza, uma das maio-
res redes varejistas do Brasil, que abriu 
vagas para trainee para executivos ex-
clusivamente para pessoas negras.

Depois de ver sua cofundadora 

Cristina Junqueira criticada por dizer 
no programa Roda Viva da TV Cultura 
que era difícil contratar negros, pois 
não podia “nivelar por baixo”, a empresa 
comprometeu-se a contratar duas mil 
pessoas negras até 2025. A XP fi nancei-
ra, por sua vez, diz que até o mesmo ano 
terá 50% de mulheres em sua equipe, 
em todos os níveis hierárquicos.

Assim, de uma proposta que de 
início parecia polêmica, chega-se 
a uma situação em que as cotas são 
vistas como uma necessidade impe-
riosa para levar a diversidade social, 
racial e de gênero para dentro dos 
ambientes de trabalho, de modo que 
nossas escolas e empresas fiquem 
com a cara tão diversa e bonita da 
sociedade brasileira. n

Governador acerta ao instituir cotas

não sabia escolher entre aventureiro e o que 
representava segurança. Duas aspirações 
antitéticas e universais. O associativismo, 
do porco-espinho nietzscheano ou do bom 
selvagem de Jean-Jacques Rousseau (1712 
– 1778), vivem o gregarismo nos diferentes 
grupos. Estes têm padrões de comporta-
mento, papéis sociais, hierarquia, norma-
tividade. O suspiro de D. Flor pela aventura 
expressa o sonho libertário. Este repele a 
normatividade de todos os grupos. Por isso 
a pós-modernidade fragilizou família, es-
cola e os laços nestes espaços. A supressão 
dos controles é confi ança no bom selvagem. 
O desejo de segurança é confi ança no Levia-
tã de Thomas Hobbes (1588 – 1679), antídoto 
para a natureza feroz. A pós-modernidade 
liquefez os grupos, mas quer proteção. n

rui.martinho@terra.com.br

A visão do homem gregário, vivendo na 
polis, político (Aristóteles, 348 a.C. – 322 
a.C.), enfrenta divergências. Friedrich Niet-
zsche (1844 – 1900)  comparou o gregarismo 
humano ao do porco-espinho, que se acon-
chega por necessidade, para  sobreviver ao 

frio do inverno, mas sofre 
espetadas, sangra e deixa 
uma trilha de sangue que 
os lobos seguem. Gio-
vanni Papini (1881 – 1956) 
apoia o animal político e 
acrescenta: o gregarismo 
não se dá só na cidade, 
mas em múltiplos agre-
gados onde convivemos.

O gregarismo, voluntário ou forçado, 
sempre acompanha a presença humana. 

Aos grupos primários dos primeiros 
tempos, nos quais se estabelecem rela-
ções diretas e próximas, informais, como 
família ou horda primitiva, conforme 
Sigmund Schlomo Freud (1856 – 1939), 
na obra “Totem e tabu”; somaram-se 
os grupos secundários, complexos, com 
formalidades e distanciamentos nas re-
lações entre os seus integrantes. Papi-
ni ressaltou os lugares das interações 
gregárias. A fragilização dos grupos ou 
instituições nas quais o gregarismo se 
realiza enfraquece a sociabilidade.

A arte penetra, comunica e revela a alma 
humana. Immanuel Kant (1724 – 1804), con-
sidera arte aquilo que expressa em uma 
singularidade algo de universal. Dona Flor, 
do romance de George Amado (1912 – 2001), 

O animal gregário

Historiador

Rui Martinho Rodrigues

imprensa.enfermeiraanapaula@gmail.com

Em meio às buscas incessantes no cam-
po da ciência, 2021 começa em Fortaleza 
com mais uma urgência (?): a tentativa de 
aprovação, na Câmara de Vereadores, de 
projetos de emenda à lei orgânica do mu-

nicípio. Assusta, portan-
to, perceber que o texto 
enviado  pelo Executivo 
versa, especifi camen-
te, sobre a revogação de 
artigos que tratam da 
reforma da previdência, 
com a retirada de direi-
tos e ganhos já adquiri-
dos pelos servidores.

A necessidade de reformular a previ-
dência municipal é fato. Para além das 
despesas do hoje, o município precisa se 
organizar para garantir os pagamentos 

futuros. No entanto, a vida dos servidores 
necessita ser analisada com tecnia, com 
clareza dos dados previdenciários reais 
e atuais e, sobretudo, dosando equilíbrio 
fi scal e responsabilidade social. 

Para sermos leais com o funcionalismo 
público de Fortaleza é fundamental des-
tacarmos que a Emenda Constitucional 
103/2019 não obriga aos municípios a ado-
ção, na íntegra, das mudanças federais.  Não, 
ao menos, até que haja a aprovação da PEC 
133/2019, parada desde dezembro de 2019. 
Isso nos dá a liberdade de sermos peculiares.

Para aprovarmos a reforma com leal-
dade é imprescindível o conhecimento, 
através da apresentação, por parte da 
administração de benefícios previdenciá-
rios (Previfor), de um plano de equacio-
namento de défi cit atuarial, com estudos 

contendo as progressões dos servidores 
baseadas na expectativa de vida. Dados 
ainda desconhecidos por nós, vereadores 
que arcamos com a dura missão de anali-
sarmos reformas tão impactantes.

A justiça já reconheceu que os pontos 
reformados necessitam seguir o rito na-
tural da democracia. A voz do parlamen-
to, que também é a voz do povo, ecoou 
pela cidade e a celebração foi dos traba-
lhadores, que assistiram ao governo soli-
citar a retirada da tramitação do projeto 
“apressado”. 

Agora aguardamos o começo de uma 
nova fase, quando servidores, gestores e 
legisladores sentarão à mesa para, jun-
tos, buscarem soluções para um proble-
ma complexo e que é de todos nós. Diálogo 
é o remédio. 

Previdência: reformar não é injustiçar

Vereadora de 

Fortaleza

Enfermeira Ana Paula

arseniabreckenfeld@gmail.com

Atualmente, é possível acessar facil-
mente informações através de alguns to-
ques na tela do celular, inclusive notícias 
veiculadas décadas atrás. Ao mesmo tem-
po em que a tecnologia favorece o direito à 
informação, aqueles que por algum motivo 

sofreram algum prejuízo, 
emocional ou não, com 
o fato noticiado, se vêm 
revivendo o passado a 
cada nova veiculação.  O 
direito ao esquecimento 
vem, portanto, ocupando 
lugar dentre os temas de 
grande repercussão.

Trazendo a temáti-
ca para o raciocínio jurídico, podemos 
destacar uma colisão entre normas e 
princípios. De um lado estão o direi-
to à informação, à verdade histórica, 

solidariedade entre gerações e à liber-
dade de imprensa. Do outro, o direito à 
privacidade, personalidade e à dignida-
de da pessoa humana. Todos com as-
sento constitucional. 

O que o STF fez no último dia 11 foi 
organizar o diálogo entre estas fontes, 
permitindo que um pedido de indeni-
zação formulado com base no direito ao 
esquecimento - por ter sido veiculado 
novamente um assassinato ocorrido há 
mais de 50 anos - pudesse ser decidido de 
acordo com o texto constitucional. 

O STF tem por escopo garantir a má-
xima efi cácia das normas constitucionais 
quando confrontadas a um caso concreto.  
Cercear a informação para garantir o di-
reito ao esquecimento, em que pese aten-
der totalmente ao interesse individual de 
ter o fato esquecido, impede totalmente, 

neste contexto, o exercício do direito à in-
formação, direito este tão caro ao Estado 
Democrático. 

Em contrapartida, permitir a veicula-
ção da informação e garantir a reparação 
posterior em caso de eventual excesso co-
metido pelo canal de comunicação, per-
mite alguma efi cácia a todas as normas 
constitucionais envolvidas, sem que uma 
se sobreponha totalmente em relação a 
outra. 

Assim, mantendo a coerência com ou-
tras decisões envolvendo o mesmo tipo de 
confl ito de normas (informação/privaci-
dade), o STF entendeu pela possibilidade 
da divulgação de fatos ou dados verídicos, 
independentemente do lapso temporal e, 
em caso de excesso, o direito à reparação 
para aquele que teve sua privacidade ou 
dignidade violada. 

O tempo, a informação e a Constituição

Presidente da 

Comissão de Estudos 

Constitucionais OAB-CE

Arsenia Breckenfeld



www.opovo.com.br

Terça-feira
Fortaleza - CearÁ - 2 de Março de 2021 19OpiniãO

Tecnologias e interação em 
tempos de distanciamento

Conhecer, conviver e compreender  
são tarefas difíceis? 

Escrever sobre educação é mais que im-
portante, é questão de cidadania! Pensar so-
bre escola, no entanto, nos remete à ideia de 
contato, de presença, de relações entre pes-
soas e de um espaço pensado sobre e para 
que a aprendizagem aconteça. 

Gosto de pensar que a complexidade com 
que o mundo moderno se apresenta para 
nós nos imputa o desafio de revermos e re-
pensarmos todos os elementos que costu-
mávamos aceitar como verdade absoluta. 

Quando me perguntam como manter o 
interesse dos alunos em aulas, eu sempre 
me pego pensando se Vigotski (reconheci-
do por suas teorias) imaginaria um aconte-
cimento como o que vivemos. Foi ele quem 
cunhou o conceito de mediação que pressu-
põe a interação entre indivíduos com a qual 
estávamos habituados de modo presencial, 
mas não a distância. Me parece cabível as-
sinalar que a interação continua a existir 

mesmo em tempos remotos, mas por ins-
trumentos com os quais nem sempre está-
vamos familiarizados. 

Há que se admitir que a tecnologia há 
muito tempo era requisitada nas institui-
ções de ensino e que a pandemia, forçosa-
mente obrigou os profissionais de educação 
a essa aproximação. Isso é um ganho! Mas 
é inegável que a realidade dos sistemas de 
educação do país fora escancarada ao pú-
blico. A disparidade entre escola pública e 
privada, as lacunas do processo e a enorme 
diferença de estrutura mais do que nunca, 
foram evidenciadas.

As evidências não poderiam ser piores, 
obviamente! Assistimos, lemos e ouvi-
mos, dia após dia, as dificuldades que os 
governos encontram ao tentar contornar 
a situação provocada pelo coronavírus e, 
ao mesmo tempo, os vemos tentar dimi-
nuir a distância entre público e privado, 
ao proibir a continuidade dos trabalhos 
de um lado alterando pouco ou quase 
nada da realidade do outro. Eis uma ir-
remediável perda!

Muitas vezes encontro-me pensando, 
refletindo em busca de palavras para  
sobre minhas dúvidas, incertezas, tal-
vez angústias... 

Como conhecer de verdade uma pes-
soa? 

Revelar-se, conhecê-lo por dentro, to-
car no mais íntimo do ser, exige empenho 
para conhecer e precisa também se deixar 
conhecer. É preciso perceber-se... É pre-
ciso colocar-se por inteiro na presença do 
outro.

Com certeza, você conhece a si mesmo; 
você se percebe de uma forma ou de ou-
tra. Mas será que a visão que você tem de 
si corresponde com a visão que os outros 
têm de você?

Vale a pena refletir!
Conhecer é arte, conhecer é guerra! 

Duas situações que ofuscam!
Dizem que para conhecermos alguém, 

é preciso precisar desse alguém, em 

momentos únicos e difíceis. São nesses 
momentos que conhecemos os outros. 
“Conheça seu cônjuge... no divórcio. Co-
nheça seus irmãos... no inventário. Co-
nheça seus filhos... na velhice...” 

Muitos podem até não concordar com 
essas frases, eu continuo a refletir e você 
o que tem a dizer?

Só sei que são momentos difíceis e que 
tudo pode mudar numa situação de es-
sencialidade, carência, vulnerabilidade...  
Depende de quê?

Acredito que para essa mudança, é ne-
cessário  sabedoria e que seja iluminada 
por Deus, para que possamos enfrentar 
cada situação da melhor maneira pos-
sível. E como diz Ernest Hemingway “ O 
segredo da sabedoria, do poder e do co-
nhecimento é a humildade”. 

Nada mais simples, porém complicado!
Entendem? 
Então...
Como buscar, encontrar e compreender 

essa humildade que tanto faz falta na vida 
das pessoas?

paulo Diego britoLara ronise de Negreiros pinto Scipião
paulo.diego@gmail.comlarascipiao@gmail.com
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Olhos inchados

Luiz Santos

Ana Andrade

Clima e alma

Correspondente o povo rede Cuca

Correspondente o povo rede Cuca

Raiz de um sonho

maria clara carneiro rolim
Correspondente o povo rede Cuca

Era um lindo sonho. As borboletas que alcan-
çavam os céus pareciam pingos de tinta roxa. 
O morro de uma pequena montanha é coberto 
por diversas flores e frutos; um lugar tão lindo 
e amável.

Éramos sete pessoas. Nossas brincadeiras 
sempre eram divertidas e calorosas. Tudo era 
divertido e caloroso, até aquele dia. No momento 
em que fechei meus olhos, me deparei com um 
céu tão horrendo que eu poderia chorar. O ar es-
tava pesado, as montanhas haviam sumido, pré-
dios ao meu redor estavam destruídos. Eu estava 
na cidade. De repente, eu não encontrava nin-
guém. O objeto em minha mão era a única saída 
para aquilo. 

Fui encontrando, uma por uma, minhas ami-
zades que estavam encravadas na raiz de um ter-
rível sonho. Eu era a chave para a paz. Eu era o 
pedestal que brilhava ao redor das seis, era em 
uma intensa cor roxa. 

Começamos felizes com sete, terminamos 
amarguradas com apenas seis, porém com um 
lindo céu azul, cheio de borboletas roxas. 

Fátima Teles

Mulheres

Correspondente o povo rede Cuca

Somos muitas e são tantos os nossos nomes: 
Marias, Severinas, Anitas, Olgas, Bárbaras, Dinas, 
Heleniras, Violetas, Dandaras, Marielles, Genis, 
Rosas, Carolinas...

Carregamos os sobrenomes de luta, resistên-
cia, gana, resiliência.

E seguimos em marcha como sementes que 
brotam em solos diversos e florescem , morrem 
e renascem o ano inteiro.

O dia amanheceu nublado
e eu desanuviado...

O dia amanheceu chuvoso
e eu arco-íris...

O dia amanheceu gelado
e eu 30° graus...

O dia amanheceu tempestuoso
e eu brisa suave...

O dia hoje amanheceu
e eu também...Que dádiva!

Aí os olhos inchados. Esses mesmos que nos 
entregam, nos revelam, nos jogam aos leões e 
aos olhares julgadores e hipotéticos de: porque 
será que ela chorou à noite? Você tenta se es-
quivar inventando algo, eu já inventei que tinha 
sido alguma reação à dipirona, não sei se acredi-
taram, mas aquela desculpa confortou meu ego. 
Confortou-me para esconder a vergonha que eu 
estava por ter chorado e velado o meu sono por 
sentimentos que você deixou quando resolveu ir. 

Deixar a responsabilidade de escolha para 
mim não foi legal. Não da forma como me foi en-
tregue. 

Bem, com o coração quebrado eu escolhi, e 
não foi você. Desculpa, dessa vez resolvi sofrer o 
que não deu para adiar (mais).

A humanidade da 
psicóloga hospitalar

Ao receber uma ficha me 
surpreendi com o que li,”Psico-
logia número 3”. Segui e fui em 
busca. Ao entrar na sala, avis-
tei uma mulher ruiva,jovem e 
bonita, não esperava mas bem 
acessível. Foi a chance de co-
nhecer o exemplo de profissio-
nal que eu quero ser. Talvez seja 
apenas a função dela, mas sin-
to que não, pois além de muito  
profissional, foi humana. 

O olhar foi atento e disposto 
à ajudar, assim como as pala-
vras de entender o contexto e 
acolher o medo que transpa-
recia, por falta de informa-
ção,talvez ou pelo fato de estar 
inserida em uma sociedade que 
as pessoas pecam por falta de 
sentimento. 

É realmente um privilégio 
contar com o profissionalismo 
de uma pessoa que antes de 
qualquer título ou mérito, exer-
ce a sua primordial função, ser 
humano.

maria vitória passos
Correspondente o povo rede Cuca

E seguimos em marcha 

como sementes que brotam 

em solos diversos

A arte de desenhar letras

O lettering é a arte de dese-
nhar letras, embora para al-
guns, dominar essa arte possa 
ser inicialmente algo muito 
difícil e levar anos para real-
mente aprender, para outros, 
é mais fácil, pois a experiência 
com desenho e escrita facilitam 
bastante o caminho. O meu caso 
foi o mais difícil e por isso de-
morou um ano e meio, mas não 

desisti.
Dependendo da posição e da 

pressão que você utiliza sobre 
elas, seu traço deve subir fino 
e descer grosso. Essa é a regra 
básica que todos os donos de 
cursos e de studygrams ensi-
nam aos que querem começar.  

A inspiração vem de várias 
pessoas que publicam suas ar-
tes e nos encorajam a melhorar 
e fazer o sonho acontecer. En-
tão, não desista se você tem um 
sonho, não importa qual. 

bruna vasconcelos viana
Correspondente o povo rede Cuca
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A estreia do Ceará na tem-
porada 2021 não foi das mais 
empolgantes. O empate do Vovô 
em 1 a 1 com o ABC-RN ontem 
à noite, pela rodada de estreia 
da Copa do Nordeste, arrancou 
alguns bocejos de quem acom-
panhava, mas valeu o primeiro 
ponto alvinegro cearense no 
Nordestão.

Guto Ferreira colocou em 
campo uma escalação bem di-
ferente do que o torcedor do 
Ceará vinha vendo na Série A 
— muitos titulares estão de 
folga —, mas não chegou a ser 
um time mesclado com jogado-
res do sub-23, como se cogita-
va. De toda forma, a falta de en-
trosamento deixou a marcação 
um pouco frouxa e prejudicou a 
criação de jogadas.

O ABC fi cava mais tempo 
com a bola no pé e trocava pas-
ses, mas também demonstrava 
limitações, especialmente na 
defesa. Quando conseguia che-
gar à grande área do Elefante, 
o ataque Ceará sempre levava 
perigo. Foi assim logo aos seis 
minutos, quando Felipe Vizeu 
recebeu bola lá dentro, pela di-
reita, e teve espaço para chutar 
colocado. As duas traves foram 
carimbadas, mas nada de gol.

O ABC respondeu com uma 
jogada de Maycon Douglas, aos 

10. Ele recebeu bola pela esquer-
da, fi ntou Eduardo, entrou na 
área e chutou forte, porém alto. 
Um pouco depois, ele voltaria a 
desperdiçar boa oportunidade, 
ao receber lançamento milimé-
trico na grande área e fi nalizar 
para a defesa de Richard. Acon-
tece que Wallyson estava bem 
posicionado para pegar o rebote 
e mandar para a rede.

À frente no placar, o ABC não 
apresentava qualidade para fa-
zer uma pressão em busca do 
segundo, tampouco para evitar 
que o Vovô crescesse na parti-
da. O tento de empate, entre-
tanto, ainda demorou e só saiu 

aos 35 minutos, numa jogada 
em que a rede não chegou a ba-
lançar.

Em um dos muitos cruza-
mentos para a área à procura de 
Vizeu, o atacante dividiu com a 
defesa e a bola fi cou quicando lá 
dentro, esperando um desvio. 
A zaga abecedista tentou afas-
tar, mas não conseguiu e Saulo 
Mineiro fi nalizou de primeira. 
O goleiro Wellington espalmou, 
mas a bola foi um pouco para 
trás e, segundo a arbitragem, 
ultrapassou a linha da meta. 
O gol foi validado e o placar se 
manteve até o intervalo.

Se faltou inspiração no 

primeiro tempo, na etapa com-
plementar a situação foi ainda 
mais crítica. Somou-se o can-
saço e a falta de ritmo dos dois 
times — muitos dos atletas 
que estavam em campo pelo 
Ceará jogaram pouquíssimo 
— e as oportunidades de gols 
rarearam ainda mais. Os dois 
treinadores fi zeram quatro das 
cinco alterações possíveis, para 
tentar mudar o panorama.

Apenas três lances podem 
ser destacados. A fi nalização de 
fora da área de Wallyson, aos 
10, que fez Richard cair para 
fazer boa defesa; a bicicleta 
executada por William Oliveira 

na grande área do ABC, que 
Wellington segurou fi rme. E a 
chance inacreditável perdida 
por William Anicete.

Aos 24 minutos, numa joga-
da de velocidade, Wallyson deu 
passe da direita para a esquer-
da e o William do ABC recebeu a 
bola na grande área, de frente 
para Richard, que ainda se des-
locava de um lado para o outro, 
livre de marcação. O atacante 
não teve a frieza necessária e, 
mesmo com o gol aberto, chu-
tou para fora, carimbando ain-
da a trave. O 1 a 1 em ritmo de 
início de temporada persistiu, 
assim, no placar.

brennoreboucas@opovo.com.br

| COPA DO NORDESTE | EM JOGO DE POUCA INSPIRAÇÃO, CEARÁ EMPATA EM  A  COM O ABC
RN, FORA DE CASA, NA ESTREIA DO NORDESTÃO. VOVÔ JOGOU COM TIME ALTERNATIVO

INÍCIO EM 
MARCHA LENTA

F
E

LI
P

E
 S

A
N

TO
S

/C
E

A
R

A
S

C
.C

O
M

JOGO contra o ABC abriu a temporada 
2021 para o Ceará

BRENNO REBOUÇAS

ABC
4-2-3-1: Wellington; Netinho, 
Vinícius Leandro, Helitão e 
Victor; Valderrama (Vinícius 
Paulista) e Janderson (Allef); 
Denner, Wallyson, e Maycon 
Douglas (Café); Willian 
(Soares). Téc: Sílvio Criciúma.

Ceará
4-2-3-1: Richard; Eduardo, 
Klaus, Lacerda e Kelvyn; 
P. Naressi (W. Oliveira) e 
William Oliveira (Geovane); 
Saulo Mineiro (Rick), Wescley 
(Jacaré) e Marlon; Vizeu. Téc: 
Guto Ferreira

Local: estádio Frasqueirão, em 
Natal-RN
Data: 1º/3/2021
Árbitro: Rodrigo Pereira de 
Lima-PE
Assistentes: Bruno Cesar 
Vieira-PE e Daniele de Andrade 

Felipe-PE
Renda e Público: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus
Cartões Amarelos: Vinícius 
Leandro, Helitão, Netinho (ABC) 
Naressi, William Oliveira (CEA)

COPA DO NORDESTE 
ROTEIRO DO JOGO

1X1

NORDESTÃO   GRUPO A

Classificados 
para segunda fase

TIME PG J V
 1º Bahia 3 1 1
 2º Ceará 1 1 0
 3º S. Corrêa 1 1 0
 4º Treze 1 1 0
 5º 4 de Julho  1 1 0
 6º CRB 0 0 0
 7º Confiança 0 1 0
 8º Santa Cruz 0 1 0

CLASSIFICAÇÃO
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A temporada 2021 marcará 
a quarta vez consecutiva com 
presença cearense na elite do 
futebol nacional — quatro ve-
zes seguidas do Ceará e três do 
Fortaleza. O feito histórico alça 
os clubes a um novo patamar, 
sobretudo regional, mas ainda 
em busca da consolidação em 
um cenário de Primeira Divisão, 
em termos de receita, estabili-
dade e visibilidade.

“Vejo isso como uma conse-
quência de uma estabilidade do 
modelo de gestão e, mais ainda, 
um modelo que prioriza profis-
sionais técnicos para cada área 
do clube. Isso é fundamental para 
o crescimento sustentável e vejo 
como algo duradouro, sim, por-
que esses clubes saíram na frente 
nesse aspecto de profissiona-
lização. E tem outra vantagem 
para os clubes cearenses, que é 
a questão do endividamento, que 
é muito menor do que dos clu-
bes do chamado G-12: os quatro 
(maiores) de São Paulo e Rio de 
Janeiro e os dois de Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul”, disse Pedro 
Henriques, ex-vice-presidente e 
ex-diretor executivo do Bahia.

Segundo os dirigentes dos 
clubes, a pandemia do novo co-
ronavírus reduziu a receita de 
Alvinegro e Tricolor considera-
velmente. Robinson de Castro, 
presidente do Ceará, estima a 
queda de arrecadação em R$ 20 
milhões. Marcelo Paz, do Forta-
leza, fala em menos R$ 30 mi-
lhões nos cofres do Leão. A si-
tuação, porém, foi dirimida pela 
boa gestão, em comparação com 
os adversários da Série A.

Os arquirrivais do Clássico
-Rei já viveram as duas faces da 
moeda no Brasileirão. Logo nos 
dois primeiros anos, o Alvinegro 
brigou arduamente contra o re-
baixamento — e escapou. Com 
maiores investimentos e nova 
postura no mercado, conseguiu 
melhores resultados em 2020: 
bicampeonato da Copa do Nor-
deste, quartas de final da Copa 
do Brasil (melhor nordestino) e 
11ª posição da Série A, com clas-
sificação garantida para a Copa 
Sul-Americana.

As compras e vendas de joga-
dores, a organização financeira e 
o sucesso esportivo com a mescla 

de nomes de peso e jovens de po-
tencial dão novo status ao Vovô, 
mas ainda há um longo caminho 
a percorrer para se firmar de vez 
entre as 20 melhores equipes do 
Brasil. O dever de casa está sen-
do feito: as contratações para a 
nova temporada comprovam a 
força no mercado da bola, a es-
trutura recebeu melhorias e as 
receitas seguem em alta.

O Tricolor viveu o ápice no re-
torno à elite, em 2019, quando foi 
campeão estadual, vencedor do 
Nordestão e terminou na nona 
colocação do Campeonato Brasi-
leiro, com vaga na Sul-America-
na do ano passado. Já 2020 teve 

o abrupto fim da relação vitorio-
sa com Rogério Ceni e luta ferre-
nha contra a degola na competi-
ção nacional. No fim, conseguiu 
escapar graças ao saldo de gols, 
em 16º lugar.

O baque financeiro causado 
pela pandemia foi maior no Pici, o 
que obrigou a agremiação a frear 
maiores investimentos em 2021 e 
causou vendas de atletas. Ainda 
assim, o elenco sofrerá reformu-
lação, o Centro de Excelência Alci-
des Santos ainda passa por obras 
e as categorias de base devem 
receber atenção maior para re-
velar talentos. O desafio é reequi-
librar o caixa sem comprometer 

o aspecto esportivo. 
“É algo muito interessante e 

que não dá sinais de que seja a 
curto prazo. Tem que ficar aten-
to, claro, porque o Campeonato 
Brasileiro é muito disputado e 
em caso de rebaixamento perde 
a cota da Primeira Divisão, que 
daria muito trabalho. Tem que 
ver como ficariam esses clubes, 
mas, pelo que eles vêm demons-
trando, haveria um impacto na-
tural, mas não tão nocivo como 
a gente já viu em clubes como 
Sport e Vitória, por exemplo”, 
ponderou o jornalista Cassio 
Zirpoli, do Podcast 45 e autor do 
Blog do Cassio Zirpoli.

Cristiane Frota

Afonso ribeiro
afonso.ribeiro@opovo.com.br

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
“a era de 
outro do 
futebol 
cearense”, 
especial 
em quatro 
capítulos, foi 
publicado 
entre sábado 
e hoje, com 
quatro 
reportagens 
exclusivas 



Caucaia e Ferrão vencem e lideram
Campeonato Cearense. Quinta rodada

A primeira fase do Campeo-
nato Cearense está próxima de 
seu fim. Ontem, quatro partidas 
foram disputadas simultanea-
mente, às 15h30min, pela quin-
ta (e antepenúltima) rodada do 
torneio. Coincidentemente, os 
quatro embates aconteceram 
entre equipes da Região Metro-
politana de Fortaleza e times 
do Interior do Estado. Melhor 
para os clubes da Grande Forta-
leza, que levaram a melhor nos 
quatro confrontos.

No estádio Inaldão, em Bar-
balha, aconteceu o placar mais 
elástico e desigual da atual 
edição do Estadual. O Caucaia 
impôs um sonoro 8 a 0 sobre o 
Barbalha, que vive grave crise 
interna. O atacante Ciel, de 38 
anos e com passagens por Cea-
rá e Fluminense-RJ, balançou 
as redes quatro vezes. Hugo 
Freitas, Anderson, Everton e 
Moisés completaram o placar 
para a Raposa Metropolitana, 
que chegou aos dez pontos, à 
liderança e de quebra garantiu 
vaga na próxima fase do certa-
me. A outra raposa, dos Verdes 
Canaviais, está na zona de des-
censo, com quatro pontos, na 

sétima colocação.
Outra equipe que conquis-

tou vaga na segunda fase do 
Cearense foi o Ferroviário, que 
derrotou o Icasa por 1 a 0 no 
estádio Mirandão, no Crato. O 
zagueiro Vitão anotou o único 
tento do embate. O Tubarão 
da Barra chegou aos dez pon-
tos. Já o Verdão do Cariri ficou 
na quinta colocação, com seis 
pontos, dois acima da zona de 
rebaixamento. 

Surpresa positiva do Cam-
peonato, o Pacajus venceu o 
Guarany de Sobral por 1 a 0 em 
casa, no estádio João Ronaldo. 
O gol da vitória foi marcado nos 
acréscimos do segundo tempo, 
com Diego Palhinha. O Índio 
Paiacu é o terceiro colocado, 
com nove pontos, e depende de 
um empate na próxima partida 
para garantir vaga na segunda 
fase. Já o Guarany segue amea-
çado de rebaixamento, com so-
mente quatro pontos somados 
e uma posição acima do Z-2.

Por fim, o Atlético-CE saiu 
vitorioso perante o Crato por 
2 a 1, no estádio Domingão, em 
Horizonte. Olávio abriu o placar 
para a Águia da Precabura na 

Cearense 2021 - 1ª fase

classificados  
para segunda fase

rebaixados  
para série b

Time pG J v
 1º Caucaia 10 5 3
 2º Ferroviário 10 5 3
 3º Pacajus 9 5 2
 4º Atlético-CE 8 5 2
 5º Icasa 6 5 1
 6º Guarany-S 4 5 1
 7º Barbalha 4 5 1
 8º Crato 2 5 0

clAssificAção
lenilson santos/FerroviÁrio aC

viTão, zagueiro do Ferroviário, fez 
o gol da vitória sobre o icasa pelo 

Campeonato Cearense 2021

primeira metade do jogo. Aos 
31 minutos do segundo tempo, 
Neto Oliveira empatou para o 
Azulão. Mas, aos 41 da etapa fi-
nal, Wandson, de pênalti, tirou 
a igualdade do placar e deu a 
vitória para a equipe da Capital, 
que chegou a oito pontos e está 
na quarta colocação. O Cra-
to, por sua vez, é o lanterna da 

competição, pois somou apenas 
dois pontos até o momento.

Com o fim da quinta roda-
da, restam outras duas para 
a finalização da primeira fase 
do Estadual. Os seis mais bem 
colocados avançam à segunda 
etapa do torneio e se juntam a 
Ceará e Fortaleza, enquanto os 
dois piores são rebaixados.

O desaFiO da 
consolidação 
naCiOnal
| ErA dE OurO dO futEbOl cEArEnSE | Time do esTado 

chegam ao quarTo ano consecuTivo com presença na 

eliTe e TenTam se firmar
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O apito final do árbitro 
Anderson Daronco na der-
rota por 2 a 0 para o Flumi-
nense-RJ, no Maracanã, na 
última quinta-feira, 25, foi 
o ponto de partida para uma 
rápida reformulação — 
ainda em andamento — no 
elenco do Fortaleza para a 
temporada 2021. Em quatro 
dias, o clube anunciou três 
renovações, quatro saídas, 
duas contratações e enca-
minhou mais três acertos 
para as quatro competições 
do novo calendário.

Após o último compro-
misso pelo Campeonato Bra-
sileiro, em que assegurou 
permanência na elite, o Tri-
color comunicou a aquisição 
do atacante Igor Torres até 
2024, além de novos víncu-
los com o goleiro Marcelo 
Boeck e o lateral-esquerdo 
Carlinhos — o acordo com 
o arqueiro já previa reno-
vação automático caso não 
houvesse rebaixamento. O 
volante Ronald também será 
comprado, mas a operação 
ainda não foi finalizada.

Em contrapartida, as pri-
meiras despedidas já acon-
teceram. O zagueiro Roger 
Carvalho, o lateral-direito 
Gabriel Dias, o volante Der-
ley e o atacante Ederson não 
tiveram os contratos esten-
didos e deixaram o Pici sob 
agradecimentos do clube. Os 
defensores Paulão e Jackson 
mantém conversas por re-
novação, mas não têm situa-
ção definida. Os meias João 
Paulo e Mariano Vázquez 
também podem rumar para 
outros clubes.

O fluxo de chegada tam-
bém está em pleno vapor. 
O meia Lucas Crispim, com 
contrato até 2022, já havia 
sido anunciado e treinava no 
clube há alguns dias. Entre 
sexta-feira, 26, e domingo, 
28, o Leão informou acor-
do com o atacante Robson, 

ex-Coritiba-PR, e o volante 
Matheus Jussa, que estava 
no Internacional-RS e on-
tem com o volante Ederson, 
do Corinthians-SP. Já o meia 
Matheus Vargas retornou de 
empréstimo ao Atlético-GO.

Outras caras novas se jun-
tarão ao elenco do técnico 
Enderson Moreira em bre-
ve. O lateral-direito Daniel 
Guedes, do Santos-SP, e o 
atacante Marcos Guilherme, 
do Internacional-RS, têm 
acordos bem encaminhados 
e devem ser emprestados 
ao Fortaleza até o final do 
ano. A situação do também 
atacante Neilton, do Coriti-
ba-PR, deve ter um desfecho 
nesta semana.

Em meio às mudanças no 
grupo, o Tricolor se prepara 
para largar na temporada 
diante do CRB-AL, amanhã, 
a partir das 19h30min, na 
Arena Castelão, no encerra-
mento da primeira rodada 
da Copa do Nordeste. Dos 
recém-chegados, apenas 
Lucas Crispim estará à dis-
posição da comissão técni-
ca. Matheus Jussa e Robson 
realizaram exames médicos 
ontem e devem estar aptos 
para enfrentar o Sampaio 
Corrêa-MA, no próximo sá-
bado, 6.

“Estou bem, estou me 
sentindo bem. Tive poucos 
dias de folga após o Cam-
peonato Brasileiro e nos dias 
de folga acabei treinando em 
casa com meu preparador. 
Cheguei bem aqui, os testes 
que fiz no clube foram todos 
positivos. Creio que posso 
ir para esse próximo jogo e 
fazer uma grande estreia”, 
disse o meia.

BRUNO OLIVEIRA/FORTALEZA EC
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MEIA LUCAS Crispim foi o primeiro 
reforço apresentado

ENTRA & SAI
.FIM e começo de temporada, a cantilena é sempre a 
mesma, entra ano, sai ano. Enxurrada de reforços tanto de 
um lado quanto do outro — Ceará e Fortaleza..  QUEM quiser colocar na peneira, procurando 
jogador de expressão, vai perder tempo e neurônios. De 
bilheteria, muito menos. Alguém que provoque algum 
impacto, nem pensar. No mercado, claro,  falta a grana, 
que é o principal. Ou por questão de economia ou naquela 
do apostar no que viu e acertar no que não viu.

 PEIXE POR MARISCO. TODA aposta, em futebol, sempre foi uma faca amolada 
de dois gumes. A maioria que veio, exceções raras, não passa 
de apostas. É tempo em que os empresários de futebol tentam 
por no mercado suas mercadorias, pouco se importando a 
qualidade. Vendem peixe por marisco e gatos por lebres..  QUEM se atrever a contar os reforços que vieram 
para dois, favor desistir. Sabe-se que neste rol estão 
vindo dois colombianos para o Ceará, fazendo as mesmas 
funções, ou seja, jogar pelas beiradas, como gosta o 
presidente Robinson de Castro..NO Fortaleza, outra enxurrada e quatro dispensas, dentre 
as quais o Derley e o Ederson.  Em compensação, renovou com o 
Carlinhos e Boeck, que mal jogou.. CEARÁ a leva foi quase a mesma e tem gente ainda na 
fila olhando pra porta da rua. É assim que o mercado da bola 
funciona por essas bandas, entre apostas e refugos.. CLARO que um ou dois acabam acertando, caso do Vina, que 
veio do Atlético-MG, onde era reserva, nem conhecido era, aqui 
conseguiu brilhar, foi o melhor jogador da temporada do futebol 
cearense, ainda ganhou vaga na seleção do Brasileirão. E como 
prêmio maior, uma renovação polpuda, a maior de todos os 
tempos no nosso futebol..COMO o Ceará terá retorno neste investimento tão 
alto? Na compra de 60% dos seus direitos econômicos. 
Tradução — se conseguir negociá-lo para um clube do 
exterior, terá valido a pena correr o risco. Caso contrário, 
credite-se conta de perdas e danos. Em qualquer negócio 
que se faça, este risco é considerado normal. Terá valido 
a pena investir tanto num jogador quase trintão?

 AREIA MOVEDIÇA.SÉRGIO Ponte, que sempre teve faro de bom jornalista, 
conseguiu fazer com que Guto Ferreira, técnico que brilha no 
Ceará, saísse da sua toca, levando-o para a sua “Areia Movediça”, 
programa aos sábados (As Frias do Sérgio), para uma rodada de 
mais de uma hora de inconfidências..  SURPRESA maior foi Guto ter feito algumas 
revelações até então, desconhecidas. Sérgio furou a bolha 
com classe e categoria.. RESUMO das inconfidências de Guto. — “Nem me chamo 
Augusto pra ter ganho este apelido. Veio do meu avô, pois 
morávamos com ele (eu e um outro irmão), tinha a mania de 
botar apelido em todo mundo. Ele colocou em cada de nós, me 
chamando de Guto, que ficou até hoje. Pra dizer a verdade, 
gostei, me deu sorte e eu o adotei”..  “NÃO foi a primeira vez que o Ceará me sondou. 
Em 2019, o Robinson me ligou. Como tinha contrato com 
o Sport, não deu certo. Agora, no recesso da pandemia, 
ele voltou a me ligar, acertei tudo, estou aqui. Tinha uma 
visão do que era a estrutura do Ceará e o tamanho da sua 
torcida. Não tinha como não deixar de vir”..“PASSO a ideia de um técnico cauteloso. Dependendo do 
adversário sou mais propositivo, porém costumo usar outros 
esquemas, dependendo de como o adversário joga”..“NO Nordeste, o Ceará tem estrutura de alto nível. Fiquei 
surpreso, com vários departamentos funcionando, equipamentos 
modernos. O trabalho da diretoria para proporcionar o melhor é 
impressionante”.. “JÁ conhecia o Vina. Quando assumi o Bahia, estava de 
saída. Na segunda vez convivi um bom tempo. Já jogava um 
bolão. Acontece que o Régis, que era o titular, estava de volta de 
uma lesão e ele, Vina, sentiu a sombra, não conseguiu render. 
Reencontrei-o aqui no Ceará. Então fiquei à vontade para 
explorar seu grande potencial”..“FUI responsável no Ceará por três indicações — Vizeu, 
Saulo e Naressi. Os dois primeiros estão chegando na forma 
ideal. O Naressi é uma promessa que vai emplacar.”. “GOSTO deste rótulo de Gordiola. Primeiramente parecia 
gozação. Hoje, não. Vejo e aceito”..“ PORQUE levo tantos cartões? Tenho na voz uma caixa de 
ressonância, pois falo alto, isso assusta e confunde os árbitros. 
Sem torcida, ecoa o som mais febricitante. Muitas vezes reclamo 
dos jogadores e o árbitro fica pensando que é com ele”.. “ANTES de renovar com o Ceará, recebi várias sondagens. 
Mas minha cabeça não é qualquer um que faz. Estou muito bem 
no Ceará, bem tratado, tenho admiração especial pelo presidente 
Robinson, por ser um homem de palavra, franco, aberto e leal. 
Não tinha porque não permanecer no Ceará, simples assim”. 

ALAN 
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Na zona de rebaixamento do 
Campeonato Cearense após per-
der por 8 a 0 do Caucaia, o Bar-
balha convive com grave crise 
fi nanceira em tempos de pan-
demia de Covid-19. A equipe do 
Cariri tem pendências salariais 
e relativas a moradia com os 
atletas, vê o clima interno se de-
teriorar, e o presidente em exer-
cício Roberto Antônio de Castro 
Macedo considera renunciar ao 
cargo, apurou O POVO.

Os problemas internos na 
Raposa dos Verdes Canaviais 
ganharam proporção na sema-
na passada. Com jogo marcado 
para a última sexta-feira, 26, 
diante do Ferroviário, em For-
taleza, os jogadores procura-
ram o presidente do Sindicato 
dos Atletas de Futebol do Estado 
(Safece), Marcos Gaúcho, para 
denunciar as dívidas do clube. 

Além do débito dos venci-
mentos, os valores da pousada 
que abriga atletas estavam em 
aberto, com ameaça de despe-
jo. O Safece disponibilizou uma 
advogada, quitou o débito da 
hospedagem e costurou acordo 
para ser cumprido até a parti-
da contra o Tubarão da Barra, 
mas sem sucesso — o time co-
ral venceu por 5 a 2. O clube não 
deve sofrer punição desportiva, 
mas pode ser acionado na Justi-
ça pelos jogadores.

Em meio à crise, alguns joga-
dores já conseguiram rescisão 
contratual e deixaram a Rapo-
sa. O caso já é de conhecimento 
também da Federação Cearense 
de Futebol (FCF). A situação fi -
nanceira agravada pela pande-
mia deixa o cenário indefi nido, 
e o mandatário em exercício do 
clube avalia renunciar. do cargo. 
Roberto Antônio de Castro Ma-
cedo ocupa a presidência desde 
que Lúcio Barão foi afastado.

Barbalha 
vive crise e 
presidente 
avalia renúncia

Atrasos de salário.
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