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Interceptações 
revelam relação de 
políticos com facção

Ministério Público pediu à Polícia Federal abertura de inquéritos sobre apoio 
de membros de facção criminosa a campanhas políticas nas últimas eleições 

de Maranguape. O POVO revela diálogos interceptados entre chefe do Comando 
Vermelho e candidatos, inclusive um eleito REPORTAGEM, PÁGINAS 4 E 5
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EXCLUSIVO. DETALHES DAS NEGOCIAÇÕES

93 anos

O POVO MAIS
mais.opoVo.Com.br

aponte a câmera do celular 
para o código, navegue pelo 
o poVo+ e veja esta edição e 
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“O que Bolsonaro 
fez aqui no Ceará 
é crime contra a 
saúde pública”, 

diz Tasso

POLÍTICA

PÁGINA 6; ÉRICO FIRMO, PÁGINA 7

PREVIDÊNCIA Nova proposta de reforma começa a tramitar 
na Câmara. Sessão foi marcada por protesto de 
servidores municipais POLÍTICA, PÁGINA 9

em Brasília, camilo 
negocia compra de 
doses da Sputnik V 
e repasse de verbas 
para pandemia PÁGINA 7

POLÍTICA

Novo auxílio 
pode elevar 
renda de 
informais em 33% 
no Ceará PÁGINA 10

ECONOMIA

12 hospitais de 
Fortaleza estão 
com UTIs 100% 
ocupadas  
PÁGINAS 13 E 14; EDITORIAL PÁGINA 16

CIDADEs

thais mEsQuita
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável

MAURI MELO

CIDADANIA 

Ex-presidente do TJ do Ceará, o desembargador 
Washington Araújo receberá dia 12, às 17 horas, na As-
sembleia Legislativa, título de cidadão cearense. Ele 
é piauiense de Campo Maior. O ato ocorrerá de forma 
restrita, mas com transmissão pela TV Assembleia.

Cheia
atual

Minguante
5/3

Nova
13/3

Crescente
21/3
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RELAÇÕES EXTERIORES

CORREÇÃO

O ministro das Relações Exte-
riores, Ernesto Araújo, defen-
deu a fl exibilização de regras 
do Mercosul para permitir que 
os países do bloco negociem 
acordos com outras nações in-
dividualmente. Atualmente, 
acordos que envolvam tarifas 
só podem ser negociados pelo 
Mercosul conjuntamente. “Es-
tamos pensando na fl exibiliza-
ção do Mercosul para termos 

mais velocidade na negociação 
de acordos quando há uma di-
ferente disposição por parte 
de cada um do bloco”, afi rmou 
Araújo, em entrevista coletiva 
ontem, 2. O chanceler disse hoje 
que a fl exibilização pode acele-
rar acordos com “todas as eco-
nomias que estejam dispostas a 
negociar e sejam relevantes” e 
citou como exemplo o Japão, Ín-
dia, Vietnã e Indonésia. (AE)

Sobre nota publicada na edição 
de ontem, 2, a respeito de re-
cursos transferidos ao Estado 
do Ceará pela União, O POVO 
esclarece que o valor reúne 
transferências relacionadas ao 
contexto da pandemia, mas não 
necessariamente para o enfren-
tamento à Covid-19. Desse mon-
tante, R$ 499 milhões são refe-
rentes à Medida Provisória nº 
938, que compensou a redução 
de repasses do Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE) cau-
sada pela pandemia, mantendo 
o valor nominal repassado em 

2019; R$ 418 milhões são pro-
venientes de emendas parla-
mentares e transferências do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
R$ 300 milhões estão previstos 
na Lei Complementar 173/2020, 
e foram destinados exclusi-
vamente à saúde e assistência 
social para ações de enfrenta-
mento à Covid-19; e, por fi m, R$ 
919 milhões foram estabelecidos 
pelo Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 em decorrência da 
grave queda de arrecadação dos 
tributos estaduais.

Ernesto Araújo defende 
fl exibilização de regras 
do Mercosul

Detalhamento dos valores 
transferidos ao Estado 
relacionados à pandemia

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

O Centro Espírita Casa do Caminho realiza hoje, às 18h, palestra sobre o 
tema “A Fé Transforma Montanhas”. Com Marcelo Fortuna e seguindo 
protocolos sanitários. /// No Cinema do Dragão, sessões presenciais seguem 
temporariamente suspensas aos fi nais de semana e têm horário de 

funcionamento se encerrando às 19h durante a semana. /// Do Instituto de 
Memória e Cultura Wanda Sidou: Cabia ao Dops/CE a emissão de alvarás para 
bares e botecos. Porque diversão era vista como atividade suspeita. /// Só 
lembrando: “Gasolina aumentou de novo. E aí, culpa do aumento do ICMS?”

POLÍTICA DE PREÇO 
dos combustíveis 

adotada pela 
Petrobras. Só neste 

ano, já acumula 
34% de aumento. 

Uma bomba para o 
consumidor.

HOSPITAL INFANTIL 
Albert Sabin, que é 
referência nacional 
no tratamento de 

doenças raras. 
Entre elas, Distrofi a 

Muscular de 
Duchenne (DMD). 

BNB VAI LANÇAR O CREDIAMIGO DA MULHER

E 
vem aí o Crediamigo Delas. Será lançado no próxi-
mo dia 8, em ato virtual e marcando o  Dia Interna-
cional da Mulher por parte do Banco do Nordeste. 
Virá como uma extensão do atual e bem sucedido 
programa de microfi nanças do BNB. Será destina-
do a turbinar as atividades das empreendedoras do 

Nordeste e Norte de Minas e Espírito Santo, com taxas de juros 

especiais e menos burocracia. Segundo o presidente do banco, 
Romildo Rolim, o Crediamigo conta atualmente com 67% de sua 
clientela formada pelo público feminino. O Crediamigo Delas 
contará com recursos que a instituição obteve junto ao Banco 
Europeu de Investimentos. “Todos os detalhes dessa ação vão 
ser disponibilizados na data dedicada à mulher”, adianta o pre-
sidente do BNB.

EXPLICANDO

Um pequeno espigão está sen-
do construído na área da Beira 
Mar. Segundo a Secretaria de 
Infraestrutura, isso vai acabar 
de vez com os alagamentos no 
local, que são provocados pela 
areia que o mar traz entupindo 
as bocas de drenagem.

EMPREGOS

O Grupo Carrefour, que adqui-
riu o Makro, já está recebendo 
currículos para contratação de 
novos colaboradores. O atendi-
mento ocorre em suas unida-
des do Atacadão. 

DECRETO

A partir de hoje, as linhas Sul e 
VLT Parangaba-Mucuripe, em 
Fortaleza, terão seus horários de 
funcionamento alterados, de for-
ma provisória. Encerrarão ativi-
dades às 22 horas, cerca de duas 
horas mais cedo que o horário 
habitual. Por causa da Covid-19.

ESTRANHO 

É de causar estranheza que lide-
ranças empresariais só reclamem 
do Governo estadual por apoio nes-
te tempo de pandemia, enquanto 
silenciem para a inércia do Governo 
Federal, mas, também, nas ações 
relacionadas à vacinação. Tudo ca-
ladinho.

PIB PANDÊMICO

Hoje será divulgado o PIB 2020 do 
País. Já o PIC do Estado, segundo o 
Instituto de Planejamento e Estra-
tégia Econômica do Ceará (Ipece), 
só será divulgado na segunda quin-
zena deste mês. Ambos virão com a 
carinha pálida da pandemia.

ANTES TARDE…

O Estado vai recriar, com mensagem a 
ser enviada para a Assembleia, o Con-
selho Estadual sobre Drogas. Prome-
te vir revitalizado e também com um 
fundo para o setor, avisa a secretária 
da Promoção Social Socorro França. 
Mas nada de botar político na área.

ALÔ, SSPDS!

Qual a estatística hoje do 
item assassinato de jovens 
no Ceará? A cada semana, há 
sempre registro desse tipo 
de crime, com seus autores 
utilizando motocicleta. Que a 
Polícia reforce a fiscalização 
desse tipo de transporte. Só 
por precaução, claro.

1.102
mortes foram registradas, 
até ontem, neste ano, no 
Ceará. Por Covid-19. Um 
saldo de uma verdadeira 
guerra.

OPOSIÇÃO

Os deputados federais 
Danilo Forte (PSDB), Ja-
ziel Pereira (PL), Vaidon 
Oliveira (Pros) e Capitão 
Wagner (Pros) não desti-
naram emendas suas para 
o Governo do Estado. A 
campanha eleitoral 2022 já 
começou, gente!

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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CONFLITO NO MIANMAR

Forças de segurança usaram, ontem, 2, munição 
letal e gás lacrimogêneo contra manifestantes que 
protestavam contra o golpe de Estado em Mianmar, 
e cerca de 20 pessoas fi caram feridas, três delas 
gravemente, com balas letais, enquanto cresce a 
pressão internacional contra a junta militar por sua 
repressão sangrenta. Desde o golpe militar de 1º de 
fevereiro, cerca de 30 manifestantes morreram. O 
Exército afi rma que um policial foi morto. O Conselho 
de Segurança da ONU se reunirá nesta sexta-feira 
para discutir Mianmar, a pedido do Reino Unido. (AFP)

MUNIÇÃO LETAL 
E GÁS LACRIMOGÊNIO

STR / AFP

Flávio Bolsonaro 

afi rma que 
comprou casa com 
‘recursos próprios'
| R$ 6 MILHÕES | A propriedade 

em Brasília tem 1,1 mil m²

O senador Flávio Bolsona-

ro (Republicanos-RJ) afi rmou 
ontem, 2, que a casa de R$ 
6 milhões adquirida por ele 
e por sua mulher, a dentista 
Fernanda Antunes Bolsonaro, 
em Brasília, foi comprada com 
“recursos próprios” somados 
a um fi nanciamento imobiliá-
rio. O fi lho mais velho do pre-
sidente Jair Bolsonaro disse 

que o negócio se deu de forma 
“absolutamente transparente 
e dentro da lei”.

“A casa foi comprada com 
recursos próprios, em especial 
oriundos da venda de seu imó-
vel no Rio. Mais da metade do 
valor da operação ocorreu por 

intermédio de fi nanciamento 
imobiliário”, afi rmou Flávio em 
nota, que complementa. “Tudo 
registrado em escritura públi-
ca. Qualquer coisa além disso 
é pura especulação ou desin-
formação por parte de alguns 
veículos de comunicação.”

A compra da casa de R$ 6 
milhões foi revelada nesta se-
gunda, 1º, pelo site O Antago-
nista. O imóvel fi ca no setor de 
Mansões Dom Bosco, no Lago 
Sul, bairro nobre da capital 
federal. A propriedade tem 1,1 

mil m², com quatro suítes, aca-
demia, piscina e spa com aque-
cimento solar. O anúncio de 
venda informava que se tratava 
da “melhor vista de Brasília da 
suíte master”. Um vídeo com 
detalhes da casa fazia parte da 
publicidade para a venda do 

imóvel, de propriedade da RVA 
Construções e Incorporações. O 
material foi tirado do ar após a 
divulgação do caso.

Conforme registro no 1.º 
Ofício de Registro de Imóveis 
do Distrito Federal, no dia 2 de 
fevereiro, a casa foi comprada 
pelo preço de R$ 5,97 milhões. 
Flávio registrou o imóvel em 
um cartório de Brazlândia, mu-
nicípio de perfi l rural localizado 
a 50 km do Plano Piloto.

O salário bruto de um sena-
dor é de R$ 33.763, que, após 
descontos, cai para R$ 24,9 mil. 
O valor do novo imóvel é mais 
que o triplo do total de bens 
declarados por Flávio à Justiça 

Eleitoral em 2018, quando dis-
putou vaga no Senado. Na oca-
sião, ele declarou um total de 
bens de R$ 1,74 milhão, incluin-
do um apartamento na Barra 
da Tĳ uca, no Rio, no valor de R$ 
917 mil. (AE)

Se alguém me 

mostrar que estou 

fazendo algo 

muito errado, vou 

embora”

PLANOS DE SAÚDE

PETROBRAS

Uma nova resolução normativa 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), publicada 
ontem, 2, no Diário Ofi cial da 
União, promoveu uma ampla 
atualização nos procedimentos e 
eventos que devem ter cobertura 
garantida por planos de saúde 
privados. Novos exames e 
tratamentos passaram a fazer 
parte da lista obrigatória de 
assistência, que deverá ser 
observada a partir de abril. Ao 
todo, foram adicionadas 69 
coberturas, sendo 50 relativas a 
medicamentos e 19 referentes a 
exames, terapias e cirurgias 
indicadas no tratamento de 
enfermidades do coração, 
intestino, coluna, pulmão e 
mama, entre outras. Entre os 
remédios, passam a integrar a 
lista obrigatória de assistência 17 
imunobiológicos que poderão ser 
usados para tratar doenças 
infl amatórias, crônicas e 
autoimunes, como psoríase, 
asma e esclerose múltipla. 
Outros 19 são antineoplásicos 
orais indicados no enfrentamento 
de diversos tipos de câncer. 
Mulheres com tumor na mama 
em estágio avançado, por 
exemplo, poderão contar com a 
cobertura do Abemaciclibe, 
Ribociclibe e Palbociclibe. 
(Agência Brasil)

Quatro conselheiros informaram 
a Petrobras que não pretendem 
ser reconduzidos ao colegiado na 
próxima Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE). São eles 
João Cox Neto, Nivio Ziviani, Paulo 
Cesar de Souza e Silva e Omar 
Carneiro da Cunha Sobrinho. Em 
Fato Relevante, a companhia 
informa que Cox Neto e Ziviani 
alegaram razões pessoais para a 
decisão. Souza e Silva só 
declarou que por conta de seu 
mandato ser “interrompido 
inesperadamente, peço, por favor, 
para não ser reconduzido ao 
Conselho”. Já a mensagem de 
Omar Carneiro da Cunha revela 
insatisfação com a decisão do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, de promover uma 
troca no comando da estatal, com 
a indicação de Joaquim Silva e 
Luna para o lugar de Roberto 
Castello Branco. A Petrobras 
lembra que a recondução destes 
conselheiros havia sido proposta 
pela União, e que eventuais 
substitutos indicados pelo 
governo serão submetidos ao 
Comitê de Pessoas. (AE)

Leia mais na página 11

Novos exames, 
remédios e cirurgias 
serão cobertos

4 conselheiros 
pedem para não 
renovar mandatos

Fortaleza estreia hoje o novo uniforme, chamado de “Luar e 
Sertão”, que será usado exclusivamente na Copa do Nordeste. O 
traje ganhou traços das mãos do mestre cearense Espedito Seleiro, 
que tem notoriedade nacional e internacional pela produção de 
diversos produtos em couro.

NOVO UNIFORME DO FORTALEZA

ESPEDITO SELEIRO
DIVULGAÇÃO/FORTALEZA EC

Pelé recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ontem, 2. 
Em suas redes sociais, Pelé, aos 80 anos, comemorou a imunização 
e alertou: “A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a 
disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não 
foram imunizadas”, disse.

AOS 80 ANOS, PELÉ RECEBE VACINA

CONTRA A COVID
INSTAGRAM/ REPRODUÇÃO

PAULO GUEDES
Ministro da Economia 
declarou ser 
“demissível”, depois 
de o presidente Jair 
Bolsonaro determinar a 
troca do presidente da 
Petrobras, o que abriu 
questionamentos sobre a 
permanência de Guedes 
no no governo 
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INTERCEPT
SUPOSTO APOIO DE CHEFE DO

COMANDO VERMELHO
A POLÍTICOS

|RELAÇÕES | 

Francisco José 

dos Santos 

Freitas aparece 

em conversas 

com candidato 

a vereador 

(depois eleito) 

e afi rma ter 
contato com 

assessor de 

candidato a 

prefeito

O Ministério Público Estadual 
(MPCE) requisitou à Polícia Fede-
ral abertura de inquéritos para 
investigar suposto apoio dado 
por membros de fação crimi-
nosa a campanhas políticas nas 
últimas eleições municipais de 
Maranguape, na Região Metro-
politana de Fortaleza. O caso, 
que já havia vindo à tona com 
a prisão de Francisco José dos 
Santos Freitas, o Zezim da Hor-
ta, de 33 anos, é detalhado em 
transcrições de interceptações 
telefônicas feitas na operação 
Guilhotina, às quais O POVO teve 
acesso. A defesa dele nega sua 
associação com a política local.

Os diálogos são reveladores 
de negociações entre políticos 
e o chefe de uma das maiores e 
mais capilarizadas facções cri-
minosas do Brasil, com grande 
presença pelo Ceará. Em uma 
das interceptações, Zezim, 
acusado de ser chefe local do 
Comando Vermelho (CV), conta 
estar procurando candidatos 
para apoiar. Em 17 de outu-
bro, menos de um mês antes 
da eleição, Zezim aparece con-
versando com um candidato a 
vereador, que viria a ser eleito. 
Na conversa, ele cita dez loca-
lidades onde teria infl uência. 
O vereador, então, pergunta o 
que pode fazer para ajudá-las. 
Zezim responde querer R$ 5 
mil em material para construir 
casas na comunidade Boa Vista 
dos Valentim. “São tudo carente 
e são tudo por mim”, diz sobre 
os moradores do local. Na con-
versa, ele ainda admite ser tra-
fi cante. Em seguida, ele diz ter 
conversado com um assessor 
do candidato a prefeito.

Zezim ainda conta que, nas 
eleições passadas, apoiou um 
outro candidato a vereador e se 
gaba que ele foi eleito. Entretan-
to, justifi ca sobre o motivo que 
fez com que não o apoiasse nas 
últimas eleições: “Eles queria lá 
queria que eu fi casse chegando 
nos cara que são cidadão, amea-
çando quem não fi zesse campa-
nha nas área dele, esse tipo de 
coisa, e eu não vô fazê” (sic).

Quando foi preso, em 29 de 
outubro, Zezim afi rmou, porém, 
ter recebido dinheiro de um ou-
tro candidato. Em depoimen-
to, ele contou ter ouvido de um 
amigo, que apoiava o vereador 
e um candidato a prefeito, que 
conseguiria R$ 10 mil se Zezim 
também os apoiasse. Segundo 
depôs, ele recebeu adiantamen-
to de R$ 5 mil e receberia o res-
tante após as eleições. “Quero 

deixar claro que esse dinheiro 
não foi para facção, mas sim 
para ajudar os moradores de 
uma comunidade carente na 
construção de casas”, disse.

Nas interceptações, Zezim 
aparece conversando com um 
homem, que promete colocá-lo 
em contato com um assessor de 
um candidato à Prefeitura. Em 
outra ligação, ele diz que irá pe-
dir a doação de um terreno da 
Prefeitura e mais R$ 30 mil. Ele 
também diz que pretende com-
prar drogas para “incentivar” 
os “correrias” dele a atuarem 
na coação por votos.

Em outro telefonema, Zezim 
diz ter falado com o assessor 
do candidato a prefeito, que te-
ria dito não ter R$ 20 mil, mas 
perguntou “se R$ 8 mil resolve-
riam”. O acusado, então, diz que 
iria pedir 10 mil e o terreno. O 
homem com quem conversava, 
contato entre ele e o assessor, 
fi ca de apresentar as propostas. 
Não fi ca claro nos trechos ao 
qual O POVO teve acesso se Ze-
zim conseguiu conversar com o 

LUCAS BARBOSA
lucasbarbosa@opovo.com.br

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

AO TELEFONE

Falas interceptadas de 
Francisco José dos 
Santos Freiras, o Zezim 
da Horta

“Nem quero que você 
comente não, meu 
negócio é minha 
vendinha de droga, todo 
mundo sabe, eu num tô 
pra atrazá o lado de 
ninguém, cidadão nóis 
não mexe... [...] Os cara 
(de um outro vereador) 
queria que eu 
ameaçasse cidadão que 
tá trabalhando na 
campanha pra outro 
candidatos, e eu não 
gosto disso, sou errado 
mas minhas coisa são 
direita” (sic).

“O que é que eu vô tê 
que fazê: eu vô tê que 
comprá uns 2 ou 3 quilo 
de maconha com esse 
dinheiro aí né, pra 
distribuir pros menino 
aí [...] pra podê também 
os cara me apoiá né, 
com gosto né. [...] 
porque eu dando 200 
grama a um, ele vai 
fazê uns 2, 3 mil conto 
né, aí já fi ca animado 
pra ajudá o cara” (sic).

“Eles queria lá queria 
que eu ficasse 
chegando nos cara 
que são cidadão, 
ameaçando quem não 
fizesse campanha nas 
área dele, esse tipo de 
coisa, e eu não vô 
fazê” (sic).

PARA COMERCIANTE:

“Eu tô sabendo que 
vocês tão com um 
movimento aí dento do 
Papoco aí, querendo 
coagi aí os cidadão aí a 
tá votando num tal dum 
vereador. Se vocês quisé 
fazê esse movimento de 
vocês vão fazê noto 
canto” (sic).

REPORTAGEM Cidades

candidato. Ele não foi eleito.
Em outra transcrição, Zezim 

aparece ameaçando um comer-
ciante por ele, supostamente, 
estar apoiando, junto com inte-
grantes da facção Guardiões do 
Estado, um vereador em área do 
CV. “Eu tô sabendo que vocês tão 
com um movimento aí dento do 
Papoco aí, querendo coagi aí os 
cidadão aí a tá votando num tal 
dum vereador” (sic). “Se vocês 
quisé fazê esse movimento de 
vocês vão fazê noto canto” (sic).

O advogado que represen-
ta o acusado, que pediu para 
ter a identidade preservada, 
afi rmou que, como o processo 
corre em segredo de justiça, 
não poderia dar mais detalhes. 
Entretanto, ele afi rmou que Ze-
zim só confessou envolvimento 
por ter sido ameaçado de pri-
são. Foi uma forma de proteger 
a família, afi rmou.

O POVO opta por não di-
vulgar os nomes dos políticos 
citados no atual estágio da in-
vestigação, por não haver ainda 
acusação formal contra eles.
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CEPTAÇÕES DETALHAM 
TO APOIO DE CHEFE DO 

COMANDO VERMELHO 
A POLÍTICOS

A operação Guilhotina, 
que captou as ligações de 
Francisco José dos Santos 
Freitas, o Zezinho das Hor-
tas, é uma ofensiva realizada 
pela Polícia Civil desde julho 
de 2020 combater a expan-
são do Comando Vermelho 
(CV). O objetivo é prender os 
principais líderes da organi-
zação. À época, a Delegacia 
de Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas (Dra-
co) começou a investigação 
por ocasião das queimas de 
fogos feitas pelo CV em co-
memoração à “tomada” de 
novos territórios.

A facção havia “proibido” 
a existência de “neutros” 
e da “massa”, ou seja, cri-
minosos sem facção. Além 
disso, outras comunida-
des antes “dominadas” pela 
facção Guardiões do Estado 
(GDE) passaram a ter atua-
ção do CV. A Draco apreen-
deu um “salve” do CV com 
detalhes dessa movimenta-
ção. O texto, ao qual O POVO 

teve acesso, afirmava que o 
“dono” de comunidade que 
permitisse criminosos neu-
tros em sua área de atua-
ção poderá “perder a vida 
e a favela”. “Essa guerra já 
deu para cada um escolher 
seu lado, e a massa ou neu-
tro estão pegando matérias 
de irmãos CV para revender 
aos alemão (inimigos)” (sic), 
diz a mensagem anexada ao 
pedido de prisão temporária 
feito pela Draco de Cosmo 
Cosmo Rosa da Silva, outro 
apontado pela Polícia chefe 
do CV, do bairro Aerolândia.

Uma das comunidades 
onde essa resolução do CV foi 

implantada foi a Rosalina, no 
bairro Parque Dois Irmãos, 
como O POVO já havia mos-
trado em junho passado. Em 
outro salve apreendido pela 
Draco, há a ameaça: “Entao 
se der meia noite na data de 
hoje 15/06/2020 [...] (e) não 
vermelhar (aderir ao CV) a 
Rosalina, todos que ficar [...] 
serão considerados alemão 
pra nós do Comando Verme-
lho”. Naquele dia, um intenso 
foguetório foi registrado no 
bairro, com direito a vídeos 
mostrando a comemoração 
pelos criminosos.

Os salves encontrados 
pela Draco também diziam 
respeito aos fins dos “ba-
tismos” no CV, o ritual que 
marca o ingresso de mem-
bros em uma facção. A de-
cisão teria sido motivada 
pela ação policial, que esta-
va localizando os batismos 
e abrindo procedimentos de 
investigação. “O DONO DA 
ÁREA OU QUEM TOMA CON-
TA DA ÁREA irá ter a res-
ponsabilidade de ver quem 
vai virar CV, ou seja se botar 
camarada com vacilação na 
organização a cobrança será 
no dono da área ou do cara 
que toma conta da área para 
o dono” (sic).

Outra informação conti-
da no salve apontava que os 
“donos” dos territórios es-
tavam responsáveis por or-
ganizar a área “desde que 
seja dentro do estatuto da 
facção, dentro da filoso-
fia e ideologia da organi-
zação”. Também é dito que 
o “dono” terá de cobrar R$ 
100 a cada integrante do CV 
de sua área, caso contrário 

será “brecado” de “vender”, 
ou seja, proibido de traficar.

Durante o período em que 
a Guilhotina foi deflagrada, 
28 pessoas foram presas, 
conforme a Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS). Além disso, 
foram apreendidos 633 qui-
los de cocaína e crack, 1,150 
tonelada de de substância 
com características seme-
lhantes à cocaína e pedras 
de oxi, assim como R$ 75 mil.

Entre os presos na ação 
está Renê Rodrigues Lima, 
apontado como “conselhei-
ro de guerra” do CV e chefe 
do tráfico na comunidade do 
Oitão Preto, no bairro Mou-
ra Brasil. Também foram 
presos dois chefes do CV 
cearense no Pará. Confor-
me a Draco, eles, que se es-
condiam no Rio de Janeiro, 
se refugiaram no estado do 
Norte do País por considera-
rem-no território “neutro”, 
já que não possuíam ordem 
de prisão lá. Os nomes deles 
não foram revelados.

|GUILHOTINA | Ação da Draco já prendeu 28, 

apreendeu mais de 1,7 tonelada de drogas e 

R$ 75 mil em dinheiro

Operação obtêm 
detalhes de 
expansão de 
facção em 2020

Prefeito teria 
fi nanciado 
faccionados 
para que 
matassem 
rivais

Ameaça

Outro caso de suposto en-
volvimento de políticos com 
facções criminosas foi regis-
trado em um município do 
Sertão Central do Estado. No 
último mês de novembro, an-
tes, portanto, das eleições 
municipais, um delegado de 
Polícia Civil encaminhou ao 
Ministério Público Estadual 
(MPCE) ofício em que descre-
via que o prefeito do Município 
e outra pessoa fi nanciou dois 
faccionados para assassinar 
integrantes e pessoas relacio-
nadas a um grupo criminoso.

As mensagens que com-
provariam essa ligação fo-
ram encontradas no celular 
de um suspeito de homicídio, 
apreendido por meio de man-
dado de busca e apreensão. Os 
áudios foram encaminhados 
pela Polícia Civil ao Ministé-
rio Público Estadual (MPCE), 
conforme consta no ofício 
2529/2020/GDR, de 5 de no-
vembro último.

“Apesar de entendermos 
que os crimes onde o prefei-
to é apontado como fi nan-
ciador [...] são comuns, não 
relacionados ao cargo, com 
a fi nalidade de evitarmos 
divergência que pudessem 
procrastinar as medidas ne-
cessárias de urgência, como 
a busca e apreensão do celu-
lar do prefeito e em seu imó-
veis, encaminhamos os áudios 
para a análise de Ministério 
Público, tendo em vista exis-
tir comentários na cidade que 
tais expediente são pratica-
dos para intimidar correli-
gionários, eleitores e etc, da 
oposição, pondo em cheque o 
processo democrático”, diz o 
delegado no ofício.

O POVO procurou o MPCE 
para saber como está o caso, 
mas recebeu como resposta 
que o órgão não comenta ca-
sos em segredo de Justiça. Já 
a Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa Social (SSPDS) 
não respondeu até o fecha-
mento desta edição. O POVO 

opta por não divulgar o nome 
dos investigados, assim como 
o município onde o fato ocor-
reu, por não haver ainda acu-
sação formal contra eles.

O Comando 

Vermelho havia 

“proibido” 

existência de 

“neutros” e da 

“massa”, ou seja, 

dos sem facção
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Senador e ex-governador do 
Estado, Tasso Jereissati (PSDB) 
acusou o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) de cometer 
crime contra a saúde pública em 
meio ao aumento de casos de 
Covid-19 no Brasil, que registrou 
ontem o maior número de óbitos 
pela doença desde fevereiro do 
ano passado: 1.726 mortes.

Em entrevista exclusiva ao O 
POVO, o cearense também de-
fendeu a instalação imediata 
de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para investi-
gar a conduta de autoridades, 
entre elas as de Bolsonaro, du-
rante a pandemia.

“A CPI tem que mostrar ao 
presidente da República e seus 
seguidores e ministros que o que 
ele faz tem consequências para 
ele. Não é só consequências para 
a população”, argumentou o tu-
cano, uma das vozes mais críti-
cas ao chefe do Executivo dentro 
do Legislativo. 

Como exemplo de postura 
reprovável de Bolsonaro, Tasso 
cita a passagem do ex-militar 
pelo Ceará na última sexta-feira, 
26, quando o presidente assinou 
ordem de serviço para uma obra 
viária na cidade de Tianguá.

“O que ele fez aqui no Ceará, 
dois dias depois de o governa-
dor declarar toque de recolher, 
e ele chegar aqui, conclamar 
a população a ir para a rua e 
aglomerar pessoas sem ne-
nhum tipo de proteção, é crime 
contra a saúde pública no Bra-
sil. É crime”, enfatiza.

Na ocasião, Bolsonaro pro-
moveu aglomerações, dispensou 
o uso de máscara e estimulou 
que os presentes ao evento se 
concentrassem próximo ao pal-
co principal, armado na praça 
Régis Diniz. 

Para o parlamentar, o pre-
sidente é um dos grandes res-
ponsáveis pela rápida deterio-
ração do quadro sanitário no 
País. Segundo comunicado da 
Fiocruz divulgado nessa ter-
ça-feira, 2, todos os indicado-
res de Covid pioraram nesta 
semana, de internações a nú-
mero de contágios.

“Sem dúvida nenhuma”, con-
tinua Tasso, “um dos grandes 
culpados, ou talvez o maior cul-
pado por chegarmos aonde nós 
chegamos é o Governo Federal”.

De acordo com o senador, 
“quando o presidente, com sua 
visão negacionista, praticamen-
te tem dado exemplos opostos a 
tudo aquilo que a boa ciência e o 
mundo inteiro está consideran-
do (como alternativa), isso agra-
va muito a pandemia”.

São precisamente esses 
“maus exemplos” que o con-
gressista pretende ver apura-
dos no âmbito de uma CPI no 
Senado. O requerimento para a 
instauração desse instrumen-
to já repousa sobre a mesa do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), que já se 
manifestou contra a medida por 
considerá-la “inoportuna”.

Colega de Senado, o tucano 
discorda. “Eu não diria que é 
inoportuna, diria que nós es-
tamos atrasados. Temos uma 
comissão de acompanhamento 
da pandemia no Senado muito 
bem presidida, mas essa co-
missão não traz consequência, 
avaliação boa ou ruim do pre-
sidente”, rebate. “Não traz ne-
nhuma consequência se houve 
falha, se houve negligência, má 
vontade ou dolo em qualquer 
atuação dos governos e do Go-
verno Federal especificamente.” 

| Exclusivo | Em entrevista ao O POVO, 

senador afirma que o Governo Federal é 
responsável por agravamento da crise de 
saúde no Brasil e pede abertura de CPI 

Tasso acusa Bolsonaro de 
cometer crime contra a saúde 
pública e defende CPI da Covid
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SENADor tucano tem 
endurecido discurso contra 

postura do presidente

“Eu sou contra o 
impeachment”, diz senador

CPI da Covid.

Embora crítico do presidente 
da República Jair Bolsonaro (sem 
partido) e de seus atos de desres-
peito às normas de enfrentamen-
to à pandemia, o senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) disse que é 
contra o afastamento do chefe do 
Executivo.

“Eu sou contra o impeachment, 
não sou favorável ao impeachment 
porque aí, sim, poderia causar ou-
tra crise”, declarou o tucano ao O 
POVO em entrevista exclusiva.

Questionado sobre eventual ce-
nário caso a CPI conclua que o pre-
sidente praticou algum desvio de 
responsabilidade, o parlamentar 
cearense reitera que o impeach-
ment “não resolve a curto prazo” e 
que “pode desequilibrar mais ain-
da o presidente e seus ministros”.

Para o ex-governador, a função 
da CPI, se instalada no Senado, “é 
frear agora (Bolsonaro) usando 
os mecanismos que se tem, in-
clusive com consequências seja 
para quem forem os responsáveis 
por essa política de saúde ou não 

política de saúde”.
Entre a bancada cearense na 

Casa, a ideia ganhou apoio ontem 
do também senador Cid Gomes 
(PDT), para quem o “sistema bra-
sileiro de saúde está à beira de um 
colapso e não podemos mais as-
sistir a isso de forma pacífica”.

“Esse presidente da Repúbli-
ca inconsequente, irresponsável, 
despreparado”, concorda Cid, 
“precisa ter um alerta para que 
não cometa mais tais absurdos e 
fique repetidas vezes negando um 
mal que o mundo inteiro teme e 
reconhece”.

Também senador pelo Ceará, 
Eduardo Girão (Podemos) defende 
a CPI da Covid, desde que inclua 
estados e municípios.

“O nosso pedido, que foi apoia-
do por toda a bancada do Pode-
mos, é que não apenas a União 
seja investigada, mas estados e 
municípios também, para que a 
verdade venha à tona na maior 
amplitude possível”, argumenta. 
(Henrique Araújo)

HENriquE ArAújo
henriquearaujo@opovo.com.br
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o assinante oP+ pode assistir 
na íntegra a entrevista 
exclusiva do senador tasso 
jereissati

O ex-governador avalia que 
apenas uma CPI “dará ao presi-
dente a consciência de que ele 
tem que pensar duas vezes” an-
tes de agir e que, “se houver al-
guma atitude que seja realmente 
prejudicial à saúde pública, ele 
vai responder juridicamente, ci-
vilmente e criminalmente”.

“Com isso”, repreende o pees-
sedebista, “o mais importante, 
neste momento difícil, é que ele 
pare de fazer bobagem e que pelo 
menos deixe as coisas andarem, 
deixe a ciência e os secretários 
de Saúde cuidarem da adminis-
tração, compre a vacina que for 
necessária e pare de atrapalhar”.

Para o senador, Bolsonaro 
pode ter cometido outro cri-
me: agora, contra a federação. 
“Quando ele coloca, aos gover-
nadores de maneira geral, uma 
ameaça de que aqueles gover-
nadores que fecharem alguma 
coisa vão ter que bancar o auxílio 
emergencial, é uma ameaça, é 
crime contra a federação”.

Tasso ressalva que “o pior 
de tudo é o crime de mau 
exemplo”. “Porque ele tem 
seguidores, não podemos ne-
gar que tenha, e estimula es-
ses seguidores a irem para a 
rua, a não usarem máscaras 
e, portanto, multiplicar essa 
velocidade de contaminação”. 
(leia mais em CIDADES, pági-
nas 13 e 14)
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BOLSONARO no disparate 
em Tianguá

SENADORES CEARENSES 
E A CPI DA COVID

A 
burlesca visita de Jair Bolsonaro ao Ceará, na sexta-
feira passada, destampou série de reações à postu-
ra do presidente da República diante da pandemia. 
Puxado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB), cres-

ceu a pressão pela instalação da CPI da Covid no Senado. O 
objetivo principal é investigar a responsabilidade, ou falta 
dela, do presidente na pandemia. O requerimento, com 30 
assinaturas, foi apresentado antes do Carnaval. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não gosta da ideia. 
“Seria algo contraproducente, porque não teríamos condi-
ção de fazê-la funcionar.” 

Mas a ideia ganha corpo. Vários senadores aderiram à 
ideia de Tasso, claramente insuflado pela performance 
protagonizada pelo presidente da República no Ceará. 
O tucano reagiu com compreensível assombro diante 
das atitudes no Ceará do inquilino do terceiro andar do 
Palácio do Planalto. “É preciso parar esse cara”, disse.

Tasso iniciou o movimento e agitou a bancada — são 
três senadores, não é coisa difícil. “Esse presidente da 
República inconsequente, irresponsável, despreparado, 
precisa ter um alerta para que não cometa mais tais 
absurdos e fique repetidas vezes negando um mal que 
o mundo inteiro teme e reconhece”, disse ontem Cid 
Gomes (PDT).

Já o senador Luis Eduardo Girão (Podemos) iniciou 
ontem coleta de assinaturas para uma CPI da Covid que 
inclua estados e municípios. O objetivo dele é investigar 
irregularidades em gastos no combate à pandemia. Ele 
aponta indícios de desvios de recursos e, no Ceará, aponta 
o hospital de campanha do Estádio Presidente Vargas e a 
compra de respiradores como ocorrências de fraudes. “O 
atual requerimento de CPI, da forma como está, impede a 
investigação dessas irregularidades e estamos querendo 
mais amplitude nessa investigação”, disse Girão.

Sem dúvida, há matéria-prima para uma CPI. Se o 
trabalho seria produtivo, eu não sei. Existe perigo real 
de virar uma arena política, com cada grupo usando 
para atingir seus adversários. Enquanto isso, Rodrigo 
Pacheco diz não querer ver o “circo pegar fogo” com 
uma CPI. Não sabe que preside o Senado sobre as cinzas 
do picadeiro nacional.
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JULIO CAESAR

TASSO E BOLSONARO

Críticos de Bolsonaro costumam ser carimbados como 
esquerdistas, comunistas. É uma pecha difícil de colar 
em Tasso. Ele é, no Ceará, talvez a personificação maior 
de inimigo para os adversários de Bolsonaro. Todavia, 
desde antes da eleição ele rejeitava o atual presidente e 
qualquer aceno de apoio a ele. Vale lembrar: em janeiro 
de 2018, Tasso queria que Capitão Wagner fosse candidato 
a governador pela oposição. E o Capitão queria concorrer. 
Mas Tasso impôs uma condição: o veto a apoio a Jair 
Bolsonaro. Wagner acabou candidato a deputado federal 
e atuando na coordenação da campanha de Bolsonaro.

Independentemente do juízo que se faça de Tasso, 
creio ser fora de questão o senso de altivez que ele 
tem em relação ao Estado. Haveria de ter ficado 
profundamente incomodado ao assistir à patuscada 
fúnebre do presidente na sexta-feira, ao ver o Ceará 
ser anarquizado por aquele espetáculo estrambótico, 
um escárnio, uma falta de respeito.

Tasso sempre foi zeloso com um senso de responsabilidade 
na administração pública. Isso converge com uma 
ideia de austeridade, que conduziu a corte de gastos e 
controle orçamentário que o tornou bastante rejeitado 
na esquerda e entre servidores públicos.

Austero, no sentido da seriedade, da sobriedade, é 
tudo que Bolsonaro não é. É espalhafatoso, excêntrico. 
Não é de admirar que o presidente ofenda o senso de 
compostura do senador.

| IMUNIZAÇÃO | Na capital federal, o petista participou 

de uma série de reuniões com governadores tratando da 

aquisição direta de vacinas pelos estados brasileiros

Camilo tem dia de “corrida” 
por vacinas em Brasília

GOVERNO DO CEARÁ/DIVULGAÇÃO

GOVERNADOR cumpriu agenda em Brasília 
nessa terça-feira

Camilo Santana (PT) man-
teve ontem dia agitado de ar-
ticulações em Brasília de olho 
em incrementar ações do Es-
tado no combate à pandemia 
da Covid-19. Entre diversas 
reuniões com políticos e la-
boratórios farmacêuticos, o 
governador priorizou sobre-
tudo a busca por aquisição de 
novos lotes de vacinas contra 
a doença para o Ceará.

Pela manhã, Camilo se reuniu 
com governadores e diretoria 
da União Química, laboratório 
farmacêutico que representa a 
vacina russa Sputnik V no Bra-
sil. Além da pressão dos gesto-
res pela inclusão da vacina no 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI), Camilo tratou da possi-
bilidade de aquisição direta do 
imunizante pelos estados.

“A União Química já está 
em processo de transferência 
de tecnologia para produzir a 
vacina aqui. Mas antes disso, 
a marca russa dispõe de um 
contrato de 10 milhões de do-
ses da vacina já produzida na 
Rússia, que serão compradas 
pelo Ministério da Saúde nesse 
primeiro momento, e com en-
trega prevista para os próxi-
mos 90 dias. Onde tiver vacina 
disponível para ampliar o PNI, 
nós temos orçamento e vamos 
comprar”, diz o governador.

Segundo Camilo, o Ceará já 
tem hoje negociação aberta 
com a Pfi zer, acordo fechado 
com o Butantan e contatos com 
laboratórios da China, tudo de 
olho na chegada de novas do-
ses ao Estado. “Porém ainda 
nenhuma está disponível para 
compra no momento. Até mes-
mo porque nós precisamos ter 
a autorização do Congresso 
Nacional e da Justiça do Brasil 
para comprar”, diz.

“Recurso o Estado do Ceará 
tem”, afi rma, destacando ain-
da acordo entre governadores 

para distribuição igualitária de 
vacinas que forem adquiridas 
diretamente pelos estados.

“Há uma acordo entre os 
governadores dos Estados, 
que, todas as vacinas que fo-
rem compradas iriam para o 
PNI, e distribuídas a todos os 
Estados, pois queremos equi-
dade na distribuição desses 
imunizantes para toda a po-
pulação brasileira”, afi rma.

Pela tarde, o petista par-
ticipou de outra reunião com 
governadores e o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), sobre 
ações de combate à pandemia 
no País. Entre os pontos dis-
cutidos, novamente a aquisi-
ção de vacinas, além da ex-
tensão do auxílio emergencial 
e de repasses para a saúde e 
para programas de retomada 
econômica nos estados.

“Nesse momento nós pre-
cisamos nos unir para com-
bater um inimigo comum, 
que é o vírus, proteger a 
população e salvar vidas. E 
o Congresso Nacional tem 
um papel muito importante 
nessa interlocução e nesse 

equilíbrio do momento do 
Brasil”, diz Camilo.

No encontro, Lira e os go-
vernadores acertaram des-
tinar mais R$ 14,5 bilhões do 
Orçamento da União para a 
área da saúde, especifi ca-
mente para ações de combate 
à Covid-19. Ao todo, serão R$ 
12 bilhões em emendas parla-
mentares e mais R$ 2,5 bilhões 
de um fundo emergencial pro-
posto pelo deputado e que se-
ria destinado exclusivamente 
a ações da pandemia.

Neste sentido, Lira pediu que 
todos os governadores mobili-
zem as bancadas estaduais de 
olho na articulação de emendas 
para a saúde. “A iniciativa do 
deputado Arthur Lira é muito 
importante, todos nós governa-
dores nos colocamos à disposi-
ção de contribuir nesse proces-
so”, disse Camilo. 

Participaram presencial-
mente do encontro em Brasília 
oito governadores, incluindo 
o coordenador do fórum dos 
governadores, Wellington Dias 
(PT), do Piauí. Camilo Santana 
participou do encontro de for-
ma remota.

CARLOS MAZZA

carlosmazza@opovo.com.br

Congresso e governadores propõem 
grupo para acompanhar vacinas

Aproximação.

Encontro entre governado-
res e o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP
-AL), propôs ontem a criação 
de um fórum permanente en-
tre Congresso e estados para 
acompanhar e facilitar a im-
portação de insumos e a insta-
lação de infraestrutura de olho 
na produção de vacinas contra 
a Covid-19 no País.

“Foi sugerida a criação de 
um Fórum ou um Comitê per-
manente para discutir essas 
situação entre Congresso e os 
Estados, não só dos termos 
que estão no Congresso Na-
cional, como a reforma tribu-
tária, e outros processos que 
estão em tramitação, para as-
sim manter o diálogo aberto e 
encaminhar essas demandas, 
e construirmos saídas”, explica 
Camilo Santana (PT), que par-
ticipou do encontro.

Segundo a proposta dis-
cutida na reunião, devem 
compor o grupo um gover-
nador de cada região do País, 
além de representantes in-
dicados pela Câmara e pelo 
Senado. Apesar da ausência 
de representantes do Gover-
no Federal no encontro, Lira 
destacou intenção de que os 
Ministérios da Saúde e das 
Relações Exteriores também 
participem do grupo.

“Que esse encaminhamento 
seja dado com harmonia e cal-
ma para que possamos nos unir 
com uma vacinação mais rápi-
da para todos os brasileiros”, 
afi rmou Lira.

Entre os focos do grupo, 
estariam o acompanhamento 
da importação de Ingredien-
te Farmacêutico Ativo (IFA) 
para a produção de vacinas, 
assim como de plantas de 

laboratórios que estão produ-
zindo vacinas no Brasil.

Coordenador do fórum dos 
governadores, o governa-
dor do Piauí, Wellington Dias 
(PT), destaca a importância 
da criação do grupo para fa-
cilitar o diálogo entre os en-
tes federativos na busca por 
imunizantes. Nas últimas se-
manas, governadores têm se 
queixado da falta de articula-
ção do governo Jair Bolsonaro 
com o tema.

“Temos essa perspectiva de 
sair dessa situação de super-
lotação dos hospitais e desse 
número elevado de óbitos (...) 
foi colocado um aceno de bai-
xar a temperatura, e isso é 
uma tarefa que depende de 
todos nós, e temos que estar 
focados no nosso inimigo co-
mum que é o coronavírus”, 
disse Dias. (Carlos Mazza)
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| legislativo | Discussão de texto que 

antecede reforma deve ir até o fim desta semana. Agenda de manifestações joga pressão sobre parlamentares

Câmara retoma tramitação da 
Previdência em meio a 
protesto e repressão

thais Mesquita

SErvIDorES ocuparam um dos acessos  
à CMFor em protesto que foi 

reprimido pela Guarda Municipal

Guarda dispersou protesto com bombas de 
efeito moral e spray de pimenta 

Lado externo.

Servidores retornaram à 
CMFor a fim de frear o anda-
mento de alterações na lei que 
abrem caminho para a reforma 
da Previdência municipal. A 
mobilização foi coordenada 
pelo Sindicato dos Servidores e 
Empregados Públicos do Muni-
cípio de Fortaleza (Sindifort) e 
outras entidades.

Por volta das 10 horas, o Gru-
po de Operações Especiais (GOE) 
da Guarda Municipal dispersou 
manifestantes com bombas de 
efeito moral e gás lacrimogêneo.  

O início da confusão ocorreu 
enquanto eles cercavam o líder 

do PDT, Júlio Brizzi, num dos 
acessos ao Legislativo, para im-
pedir que ele entrasse. Alguns 
servidores tiveram irritação nos 
olhos com a fumaça do spray.

“Nossa estratégia era trazer 
os carros conduzindo, com pes-
soas dentro dos carros, para 
proteger a vida dos trabalha-
dores. Mas não conseguimos, 
porque eles proibiram, aglo-
merando todo mundo aqui”, 
disse Ana Cristina Guilherme, 
presidente do Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Educa-
ção do Ceará (Sindiute).

José Freire (PSD) tentou 

ingressar nas dependências da 
Casa algumas vezes. Cercado 
por manifestantes, disse que 
iria se abster na votação. Assim, 
os sindicalistas o mandaram 
ir embora. Acompanhado por 
guardas municipais, ele conse-
guiu entrar na Câmara.

“Eu falei lá (que ia se abster) 
porque eles ficaram me empur-
rando, querendo me agredir, 
agredir meus assessores, e aí 
você sabe, debaixo de pressão, 
né?”, disse o parlamentar, que 
vota a favor da proposta. “Temos 
que ver o que é bom para a nossa 
Capital.” (Carlos Holanda)

O dia no entorno da Câmara 
Municipal de Fortaleza (CMFor) 
começou com protestos mobi-
lizados por entidades sindicais 
contra o projeto de emenda à 
lei orgânica 005/2021, texto que 
prepara o terreno para o envio 
da reforma da Previdência mu-
nicipal, esta via lei orgânica. 

Foi o primeiro dia de tramita-
ção de um texto agora unificado 
desde que o prefeito de Fortale-
za, José Sarto (PDT), pediu a re-
tirada de pauta dos projetos de 
emenda à lei orgânica 002 e 004, 
no último dia 22. 

Vereadores então tiveram de 
votar a admissibilidade da ma-
téria para que ela pudesse re-
tornar à tramitação. Aprovaram 
com 23 votos sins e 12 nãos. Gui-
lherme Sampaio (PT) e Pedro 
Matos (Pros) pediram vistas da 
matéria na Comissão Especial.

Como a tramitação se dá em 
regime de urgência, eles terão 
de devolver a mensagem à Co-
missão nesta quarta-feira, 3, ao 
fim da sessão do colegiado. Se 
receber emendas, a proposta vai 
ao plenário e ainda retorna à Co-
missão Especial.

Havendo sessão extraordiná-
ria, o que depende de decisão do 
presidente da Casa, o desenlace 
da tramitação pode ocorrer hoje 
e a matéria ser votada em 1ª dis-
cussão. Mas espera-se mesmo 
que o assunto seja empurrado 
para amanhã.

A nova matéria preserva a 
licença prêmio e o adicional 
por tempo de serviço e man-
tém idades mínimas de apo-
sentadoria: 65 para homens e 
62 para mulheres.

Há expectativa quanto às al-
terações que estarão contidas 
na lei complementar, se retira-
rão, por exemplo, adicional por 
tempo de serviço - ou anuênios.

Servidores se queixam da 
ausência de negociações com a 
Prefeitura e pedem retirada da 
matéria para mais tempo de 
discussão. Vereadores de opo-
sição como Adriana do Nossa 
Cara (Psol) e Gabriel Lopes (Psol) 
defenderam que o projeto avan-
ça num ritmo desproporcional à 
complexidade do tema.

Adriana lembrou de reque-
rimentos protocolados para 
realização de audiências públi-
cas sobre a Previdência que não 
foram apreciados. Ela requereu 
que seis audiências fossem pro-
movidas. Enfermeira Ana Paula 
(PDT) pleiteia mais uma tam-
bém via requerimento.

Vice-presidente da CMFor, 
Adail Júnior (PDT) advertiu na 
tribuna que o tempo usado para 
a reclamação de que não houve 
debate poderia ser utilizado com 
a discussão do tema. O líder do 
governo Sarto na Casa, Gardel 
Rolim (PDT), disse ao O POVO 

que a ideia é seguir discutindo.
“Amanhã mesmo já está pla-

nejado receber um grupo de sin-
dicalistas antes da sessão ordi-
nária para que a gente discuta, 
veja quais alternativas. Há um 
reconhecimento de todos, dos 
servidores, dos vereadores, dos 
técnicos da Prefeitura, sobre a 
necessidade de fazer uma refor-
ma”, destacou o pedetista.

Um dos argumentos centrais 
usados pela Prefeitura é o de que 
a não execução da reforma fará 
com que o Município, em situa-
ção de desconformidade com 
o Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), perca re-
passes voluntários.

carloS HolanDa

carlosholanda@opovo.com.br

Guilherme Sampaio rebate 
que a reforma municipal não 
precisaria replicar os limites de 
idade mínima. “Para a (emis-
são) da CRP, não precisa de fi-
xação de idades, basta a fixação 
das alíquotas.”

Segundo Ronaldo Martins 
(Republicanos), é importante 
que a matéria esteja em conso-
nância com o que foi votado em 
2019 a nível federal. “Fora isso, 
acho que nós temos que anali-
sar, realmente está muito rápi-
do. Acho que o tempo não é ade-
quado para analisar e discutir.”

Líder da oposição, Márcio 
Martins (Pros) afirmou que a 
palavra de ordem é prorrogar ao 
máximo a tramitação, de modo 
que a discussão tenha o “tama-
nho que ela merece.”
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| EstudO | Por outro lado, se a economia piorar, a ausência do benefício 

pode derrubar a renda dessas pessoas em até 42% no Estado comparado ao cenário pré-pandemia

Auxílio de R$ 250 pode elevar renda 
dos informais em até 33% 
no Ceará

PEC Emergencial deve ser 
votada hoje no Senado

Destrave. Pagamento benefício

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) Emergen-
cial que traz uma série de me-
didas para evitar o desequilí-
brio fiscal está prevista para 
ser votada hoje no Senado. O 
projeto vem sendo colocado 
pelo Governo como condição 
para garantir a retomada do 
pagamento do auxílio emer-
gencial ainda neste mês.

A proposta vem enfrentan-
do resistência da oposição em 
função de alguns mecanismos 
colocados no texto pelo Gover-
no como a retirada de inves-
timentos mínimos em áreas 
como saúde e educação e outras 

medidas fiscais como o conge-
lamento de salários do funcio-
nalismo. Também defendem a 
votação do auxílio emergencial 
separado das metas fiscais.

Ontem, o ministro da eco-
nomia, Paulo Guedes, disse 
que quer “enjaular a besta” 
dos gastos desenfreados com 
a Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) Emergencial. 
“Queremos dizer que é preci-
so ter responsabilidade fiscal”, 
afirmou. A intenção da equipe 
econômica é, com a PEC, tra-
var gastos em contrapartida 
a uma nova rodada do auxílio 
emergencial. 

A expectativa é que o ple-
nário do Senado Federal vote 
o texto em dois turnos hoje. E 
se for aprovado, seguirá para 
apreciação na Câmara dos 
Deputados.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
publicou em sua conta no Twit-
ter, ontem, que a maioria dos 
líderes da Casa apoia a trami-
tação especial do projeto dire-
to em plenário, sem passar por 
comissões.

“A maioria dos líderes da Câ-
mara dos Deputados manifes-
tou apoio à tramitação especial 
— direto em plenário — da 

PEC Emergencial, como forma 
de garantir o pagamento do au-
xílio emergencial já em março”, 
afirmou Lira.

Normalmente, uma PEC 
passa primeiro pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
que analisa se a proposta está 
de acordo com os princípios 
jurídicos e constitucionais. De-
pois, o conteúdo é debatido em 
comissão especial para só en-
tão vir à plenário.

Para ser aprovado, o tex-
to precisa do apoio de 3/5 dos 
membros das duas casas le-
gislativas em cada turno. (Irna 

Cavalcante)

A nova rodada do auxílio 
emergencial tem potencial de 
elevar a renda dos “invisíveis” 
e trabalhadores informais em 
até 33% no Ceará. É uma das 
unidades federativas onde o 
benefício teria maior efeito 
prático. Está atrás apenas do 
Piauí (34%). Os dados são de 
um estudo do Centro de Estu-
dos de Microfinanças e Inclu-
são Financeira da Escola de 
Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGVCemif) que 
mostra, no entanto, que, em 
um cenário mais pessimista, 
se o auxílio emergencial não 
sair, as perdas decorrentes da 
pandemia para essas pessoas 
podem se agravar em até 42% 
no Estado.

As projeções foram feitas a 
partir dos dados da Pnad-
Covid, divulgada no ano pas-
sado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), com o objetivo de si-
mular os efeitos do auxílio 
emergencial reduzido (R$ 
200 ou R$ 250) sobre a renda 
dos invisíveis e informais em 
diferentes cenários, confor-
me as prováveis perdas de-
correntes da pandemia.

Para um dos autores do 
estudo, Lauro Gonzalez, em 
ambos os contextos, os da-
dos mostram que as políticas 
públicas são fundamentais 
para mitigar os efeitos da 
crise para a população mais 
vulnerável. “O auxílio emer-
gencial é fundamental nesse 
momento em que a evolução 
da pandemia é desfavorável, 
com a configuração de uma 
segunda onda, e ainda diante 
da lentidão na implementação 
do plano nacional de imuniza-
ção, sobretudo pela escassez 
de vacinas”.

O presidente Jair Bolsona-
ro tem sinalizado uma reedi-
ção do auxílio emergencial, 
mas com valores reduzidos. 
Seriam quatro parcelas de R$ 
250, que devem começar a ser 
pagas ao longo deste mês e 
iriam até junho.

A proposta, no entanto, ain-
da está em negociação com o 
Congresso. Um dos principais 
entraves é que ainda não há 
consenso sobre a aprovação 
da PEC Emergencial, colocada 
pelo Governo como essencial 
para destravar o pagamento 
do benefício.

Também não foi definido 
ainda quais serão os critérios 
de elegibilidade da nova roda-
da do benefício. Mas, o minis-
tro da economia Paulo Guedes 
tem mencionado os “invisí-
veis” e informais dentro do 
público-alvo.

E é sobre um eventual im-
pacto do programa na renda 
dessa parcela da população 
que a pesquisa da FGV se 
debruça. No estudo, os tra-
balhadores invisíveis são 
aqueles contemplados com 
o auxílio emergencial e que 
usualmente não recebem o 
Bolsa Família ou o benefício 
de prestação continuada. Já 
os trabalhadores informais 
são aqueles que trabalham 

sem carteira assinada.
Considerando um cenário 

mais otimista, de menor perda 
de renda decorrente da pande-
mia como a observada no Brasil 
em dezembro do ano passado, 
a simulação mostra que o pa-
gamento do auxílio no valor 
de R$ 250 pode elevar a renda 
dos trabalhadores informais no 
Ceará em até 33%, se compa-
rado ao que recebiam antes da 
pandemia. Sem o benefício, as 
perdas na renda poderiam se 
agravar em 8%.

“Todos os estados e o DF 
apresentariam ganhos, espe-
cialmente aqueles das regiões 
Norte e Nordeste do País”, in-
forma o estudo.

Já em um cenário mais 
pessimista, de uma economia 
mais fraca como foi em julho 
do ano passado, os invisíveis e 
informais no Ceará teriam um 
ganho de 11% na renda com o 
auxílio de R$ 250. Porém, se a 
ajuda emergencial não vier, o 
patamar de rendimentos deste 
grupo cairia 42%, se compara-
da à renda usual de antes da 
pandemia.

As simulações feitas pela 
FGV mostram que, neste con-
texto de piora da economia 
brasileira, em seis unidades fe-
derativas, nem mesmo o novo 
auxílio emergencial de R$ 250 
será capaz de recompor o pa-
drão de renda dessas pessoas 
ao nível pré-pandemia. São 
esses: Distrito Federal (-19%); 
Rio de Janeiro (-16%), São Pau-
lo (-10%), Goiás (-8%), Paraná 
(-6%); Santa Catarina (-5%) e 
Rio Grande do Sul (-3%).

Caso o valor do benefício 
seja fixado em R$ 200 e os 
números da pandemia con-
tinuarem ruins ou piorarem, 
uma eventual recuperação da 
renda dos trabalhadores invi-
síveis e informais seria em pa-
tamar bem inferior. No Ceará, 
por exemplo, os ganhos não 
passariam de 2%.

“Além disso, cumpre sa-
lientar que a existência de 
um grande contingente de 
trabalhadores na informali-
dade decorre de mudanças 
no mundo do trabalho que 
precedem a pandemia. Daí a 
necessidade de aprimorar as 
políticas de transferência de 
renda em caráter permanen-
te”, conclui o estudo.

Irna cavalcante

irnacavalcante@opovo.com.br

edIçÃo: adaIlma mendes  |  adaIlMa.Mendes@oPoVodIgItal.CoM
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A espanhola Citri&Co agora 
é sócia da cearense Agrícola 
Famosa, líder mundial na pro-
dução e exportação de melão 
e melancia. A transação vinha 
sendo adubada pelo menos 
desde o ano passado e deve-
rá estar concluída ainda neste 
mês. Os valores envolvidos na 
operação não foram revelados, 
mas a maior parte é dinheiro 
injetado na Famosa.

Um dos sócios da Famosa, 
Luiz Roberto Barcelos, disse 
que, pelo menos por ora, cada 
empresa segue com sua res-
pectiva autonomia. Não des-
carta no futuro uma possível 
fusão ou aquisição.

A gestora de fundos espanhol 
Miura Private Equity conduziu 
o processo. A gestora tem de-
clarados 1 bilhão de euros sob 
gestão. Desde 2008, investiu em 
mais de 40 empresas.

A Citri&Co vislumbra a ex-
pansão na presença internacio-
nal e na ampliação do portfólio 
de frutas cítricas e de caroço.

Cítricos, melões e melancias 
têm como principal mercado 
a Europa. São mais de 30% 
do consumo total de frutas no 
continente. As frutas cítricas 
são as mais consumidas no 
inverno europeu, já melões e 
melancias são a principal ca-
tegoria no verão.

 Espanha e Brasil são desta-
ques no mundo no segmento, 
durante as janelas de safra e 
entressafra. A empresa es-
panhola se declara a maior 
do mundo verticalmente in-
tegrada. As duas empresas 
definem a aliança como o 
nascimento de uma plata-
forma global única, mas com 
a manutenção das marcas e 
operações separadas.

Em nota, o CEO da Cítri&Co, 

Carlos Blanc, afirma que a Fa-
mosa se encaixa na estratégia 
da empresa. “Ambas as empre-
sas têm uma forte tradição fa-
miliar e compartilham os mes-
mos valores de negócios, visão 
e compromisso com o desen-
volvimento de suas respectivas 
comunidades”.

Pela Famosa, o CEO e funda-
dor Carlos Porro, sócio de Luiz 
Roberto Barcelos, disse tam-
bém em nota estar animado 
no ingresso na Cítri&Co. “Esta 
parceria representa um mar-
co fundamental na história da 
Agrícola Famosa e reforça a po-
sição estratégica da empresa.”

Em setembro de 2020, o em-
presário Alexandre Sales con-
cluiu a primeira colheita de 
trigo no Ceará. Colheu 5.300 kg 
por hectare na área plantada e 
em apenas 75 dias. O apenas é 
pela referência do plantio em 
outras regiões. No Sul, 2.400 kg 
por hectare e no Cerrado algo 
em torno de 5.500 kg por hec-
tare, mas com duração entre 

140 a 180 dias.
O projeto é uma parceria com 

a Agrícola Famosa, a dona dos 
cinco hectares usados no teste. 
O CEO da empresa, Carlo Por-
ro, disse que empresa vê o trigo 
como uma provável alternativa 
para conciliar com o melão.

A Famosa tem sede no Ceará. 
Nasceu em 1995. Tem cerca de 
300 mil hectares de terras pró-
prias. Destes, 10 mil em produ-
ção. A companhia produz 200 
mil toneladas de melões frescos 
e melancias, com 18 packing 
houses (estruturas para emba-
lagem e distribuição).

A empresa espanhola é uma 
das maiores produtoras e dis-
tribuidoras de frutas cítricas 
e de caroço da Europa. A em-
presa foi fundada em 2017 com 
a integração da Martinavarro 
e Rio Tinto. Em seguida, com a 
Perales & Ferrer, Frutas Esther 
e Sunpack. Hoje, a Citri&Co de-
clara fornecer mais de 500 mil 
toneladas de frutas frescas. Tem 
12 packing houses.

| AgrO | A transação vinha sendo adubada pelo menos desde o ano passado e 

deverá estar concluída ainda neste mês. Os valores não foram revelados

Agrícola Famosa e 
Citri&Co assinam 
aliança global em frutas 

A FAmosA é a maior produtora e exportadora de 
melões e melancias do mundo. tem cerca de 300 

mil hectares de terras próprias

arquivo

Jocélio leAl

jocelio.leal@opovo.com.br

“Esta parceria 

representa 

um marco 

fundamental 

na história da 

Agrícola Famosa e 

reforça a posição 

estratégica da 

empresa”

carlos porro,
Ceo e fundador da  
agrícola Famosa

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) informou ontem, 2, em 
nota, que vai atualizar hoje, 3, 
a tabela de preços mínimos de 
frete rodoviário de cargas. O 
reajuste será dado “conside-
rando a variação no preço do 
óleo diesel no mercado nacio-
nal superior a 10% em rela-
ção ao preço considerado na 
planilha de cálculos da Políti-
ca Nacional de Pisos Mínimos 
de Frete (PNPM)”, afirmou a 
ANTT.

A tabela é reajustada a cada 
seis meses ou quando a varia-
ção do preço do diesel for igual 
ou superior a 10%. O reajuste 
anterior da tabela, de 2,51%, 
foi publicado em 19 de janei-
ro. Depois dessa data, o preço 
do diesel foi reajustado quatro 
vezes pela Petrobras.

As alterações vão conside-
rar o valor do óleo diesel S10, 
apurado pela Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP).

Depois de elevar a tributa-
ção dos bancos para bancar 
a desoneração de PIS/Cofins 
sobre o diesel e sobre o gás de 
cozinha, o presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem que o 
governo deve estudar durante 
os dois meses de isenção uma 
forma de zerar os impostos 
federais sobre o diesel de for-
ma definitiva.

“O que acontece quando 
você zera imposto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Você 
tem que arranjar recursos em 
outro lugar. Então, fizemos 
um limite. Esses dois meses é 
o prazo para a gente estudar 
como a gente vai conseguir 
de forma definitiva o zero de 
impostos federais em cima do 
óleo diesel”, informou.

Ainda a respeito à políti-
ca de preços da Petrobras, 
mas sobre os bastidores, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse ontem, 2, que a 
demissão de Roberto Castello 
Branco da presidência da Pe-
trobras foi a “satisfação polí-
tica” que Jair Bolsonaro (sem 
partido) deu aos caminhonei-
ros, grupo de apoiadores fiéis 
do presidente. Ele reconheceu 
que a decisão teve impactos 
econômicos ruins e disse ter 
deixado clara sua posição em 
conversas com Bolsonaro.

“É compreensível do ponto 
de vista político. Do ponto de 
vista econômico o efeito foi 
ruim, essa foi a nossa conver-
sa interna. O presidente sabe 
o que eu penso, eu sei o que 
o presidente pensa”, afirmou, 
em entrevista ao programa 
Pingos Nos Is, da Jovem Pan.

Tabela de 
fretes será 
atualizada hoje

DIEsEl MAIs CArO
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ECONOMIA

MULHERES CRIAM MAPA DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS

O 
Grupo Mulheres do Brasil convocou ontem reunião nacio-
nal. Motivo? Incentivar o seu crescimento para atingir a 
marca de 100 mil mulheres e unir as forças diante do mo-
mento atual - até ontem, eram 79.649 pessoas. Fortaleza 
foi a segunda cidade a instalar os trabalhos do grupo, logo 
depois de Franca (São Paulo), e possui uma grande adesão.

O movimento tem um amplo corpo de voluntárias na cidade (aproxi-
madamente mil cadastradas), que aderiram à luta por 21 causas, entre 
elas: políticas públicas; SUS; educação; empreendedorismo; refugia-
dos; sustentabilidade; e ecossistema. A meta nacional é ser o maior 
grupo apartidário do País e fortalecer agora a luta pela vacinação.

A empresária Luiza Helena Trajano, líder nacional do grupo, garantiu 

que não vai se candidatar à presidência da República, que não é filiada 
a nenhum partido político e que a única coisa que quer é vacinar toda a 
população até setembro de 2021.

Nessa luta, não há discriminação por gênero, e os homens também 
estão sendo convocados. Ontem, Luiza Trajano informou que compa-
nhias aéreas como a Gol e Azul já garantiram a logística do transporte 
da vacina, com refrigeração. Também conseguiram a resposta de 1.470 
municípios sobre a situação da vacinação em cada cidade.

O trabalho consiste agora em estimular quem não respondeu, realizar 
um mapa das necessidades de cada cidade e fazer um diagnóstico preciso 
sobre a estrutura dos municípios para a vacinação. “Ficamos impressio-
nadas, porque muitas cidades não têm nem geladeira”, acrescenta Luiza.

TANCAGEM 

A presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da 
OAB-CE, Rachel Philomeno, destaca que o Ceará tem visto a 
“banda passar” na área de tancagem de combustível. Ou seja, 
tem perdido investimentos enquanto não é resolvido o proble-
ma da sua transferência para o Pecém.

As razões da desistência da Vopak, empresa que estava à 
frente do projeto, segundo ela, precisam ser estudadas. A ad-
vogada defende o prazo para a realização das etapas do pro-
jeto e que a tancagem do Mucuripe permaneça funcionando, 
garantindo o aumento da estocagem de combustível. 

BANDA PASSANDO

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

Ontem, em evento online com mais de 
1.200 pessoas, o Grupo Mulheres do Bra-
sil anunciou a formação de núcleos de 
trabalho e pontos de drive-thru para a 
vacinação. Também foram solicitadas 
doações para compra de imunizantes. 
Até a consultoria Falconi, especializada 
em planejamento estratégico, divulgou 
apoio para montar indicadores.

 VACINAÇÃO 2

CAMPANHA NO CEARÁ
O Ceará, como um núcleo forte do Grupo 
Mulheres do Brasil, liderado pela execu-
tiva Annette Castro, terá uma cidade-pi-
loto com o projeto de vacinação, mas ain-
da falta fechar o mapa dos municípios.

Até ontem, apenas 55% das cidades res-
ponderam à pesquisa sobre sua situação. 
Neste fim de semana, o grupo fará cam-
panha em Fortaleza, para a conscienti-
zação da necessidade do uso de másca-
ras e álcool, e da própria vacinação.

VACINAÇÃO 1

MONTAGEM DE 
INDICADORES

CRISE

RISCO DE RECESSÃO
O processo de vacinação lento e as novas ondas de 
Covid-19 têm deixado os empresários com os cabe-
los em pé. Matéria recente do jornal Valor Econômi-
co, com base em levantamento com 35 consultorias, 
revelou a mobilização diante dos riscos de recessão 
e de uma recuperação lenta da economia.

O economista e diretor da BFA Assessoria, Célio 
Fernando, diz que há uma fragmentação das po-
líticas na crise sanitária, o que deixa a população 
exposta e gera mais ansiedade na manutenção dos 
postos de trabalho. “O resultado é uma economia 
combalida”, acrescenta.

 INDÚSTRIA

CONFIANÇA DIFUSA
Estudo realizado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostra elevação da confiança em 
16 setores e queda em outros 14 - uma amostra de 
como as atividades percebem a crise de forma di-
ferente. Os segmentos que demonstraram maiores 
ressalvas na confiança em fevereiro foram couro e 
artefatos de couro, máquinas, aparelhos elétricos e 
produtos de madeira. 
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O mês de março começou 
rompendo a média de hos-
pitais que alcançaram os 
100% de ocupação dos leitos 
de Unidades de Terapia In-
tensiva exclusivas para Co-
vid-19 na Capital: enquanto 
em janeiro a média foi de 
quatro unidades lotadas 
diariamente, fevereiro teve 
seis, alcançando o máxi-
mo no dia 25, quando nove 
unidades ficaram sem leitos 
vagos de UTI. O primeiro dia 
do mês indicou que 10 hos-
pitais públicos e particula-
res estavam sem vagas de 
UTI e ontem esse número já 
havia saltado para 12. Foi a 
primeira vez no ano em que 
a quantidade diária de hos-
pitais sem vagas chegou a 
esta marca. As informações 
foram obtidas na atualiza-
ção das 20h03min da plata-
forma IntegraSUS, mantida 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa).

As instituições com UTIs 
lotadas ontem foram: 
Hospital Geral Dr. Walde-
mar Alcântara, Hospital 
Monte Klinikum, Hospital 
Infantil Albert Sabin, Casa 
de Saúde e Maternidade 
São Raimundo, Instituto 
Praxis, Hospital São José 
de Doenças Infecciosas, 
Hospital Universitário 
Walter Cantídio, Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF), 
Hospital e Maternidade 
Dra. Zilda Arns Neumann, 
Hospital de Messejana Dr. 
Carlos Alberto Studart 
Gomes, Hospital São Car-
los e Santa Casa da Mise-
ricórdia de Fortaleza.

A média geral de ocupação 
de UTIs dos hospitais do Mu-
nicípio era de 89,93%, com 
92,4% das UTIs adulto. No 
Estado, a taxa era de 88,6% e 
91,34%, respectivamente. 

A situação também é crí-
tica na rede privada. O Hos-
pital Regional da Unimed 
(HRU) teve 45 internações 
de pacientes com Covid-19 
entre meio-dia de segunda-
feira, 1º, e meio-dia de on-
tem, 2. Foi o maior número 
da unidade desde 16 de maio 
de 2020, auge da pandemia. 
Somente ontem foram aten-
didas 335 pessoas com sus-
peita da patologia, segundo 
maior número desde o início 
das infecções pelo novo co-
ronavírus em Fortaleza. Os 
dados foram divulgados on-
tem pelo presidente da coo-
perativa, Elias Leite.

546 pacientes estavam in-
ternados até ontem em todas 
as unidades da rede da Uni-
med Fortaleza (28 a mais do 
que na segunda-feira). Ou-
tros 175 estavam nas UTIs e 
118 utilizando respiradores. 

O hospital de campanha 
da empresa, construído pela 
segunda vez devido ao au-
mento nos números da pan-
demia, estava atendendo 28 
pacientes. Uma terceira ala 
recebeu seu primeiro pa-
ciente na noite de ontem.

Em vídeo, Elias Leite aler-
tou a população em relação 
às limitações dos sistemas de 
saúde, públicos e privados. “A 
nós, como cidadãos, cabe di-
minuir a exposição ao risco. É 
um pedido de ajuda, pessoal. 
Porque a gente está vendo a 
velocidade com que os núme-
ros estão crescendo, e as es-
truturas de saúde são fi nitas, 
elas têm uma capacidade li-
mitada. É o momento de todo 
mundo unir forças”, disse o 
médico. (Com Mateus Brisa)

| LEITOS | É a primeira vez no ano em que o número de unidades de saúde na Capital com UTIs lotadas 

passou de nove. Hospital da Unimed tem maior número de internações em 24h desde 16 de maio de 2020

FORTALEZA ATINGE O MAIOR  
NÚMERO DE HOSPITAIS COM 
% DE OCUPAÇÃO DE UTIS

FABIO LIMA

HOSPITAL SÃO JOSÉ estava com todos 
os leitos de UTI ocupados ontem

VACINA

A aplicação 
da segunda 
dose (D2) de 
imunizantes 
contra a Covid-19 
já contemplou 
97.115 pessoas 
no Ceará, durante 
a primeira fase 
da campanha 
de imunização. 
As informações 
foram divulgadas 
pela Sesa, por 
meio do site 
oficial da pasta, 
com dados 
colhidos até as 
12 horas desta 
terça-feira, 2.

FLÁVIA OLIVEIRA
flavia.oliveira@opovo.com.br

Nova variante do coronavírus 
pode causar reinfecção

Estudo.Sem revisão

A variante brasileira do 
coronavírus que emergiu no 
fim de 2020, associada aos 
casos em Manaus, pode ser 
até 2,2 mais infecciosa que 
a tradicional cepa, além de 
driblar o sistema imunoló-
gico de pacientes que já tive-
ram a doença, levando a uma 
reinfecção. Segundo pesqui-
sa feita por pesquisadores 
da Universidade de Oxford e 
Universidade de São Paulo, 
ainda sem revisão acadêmi-
ca, em um grupo de pessoas 
que já possuem anticorpos 
contra o vírus da linhagem 
original do Sars-Cov-2, entre 
25% a 61% pacientes tiveram 
uma nova infecção.

O estudo é baseado na aná-
lise do material genético de 
184 amostras de vírus colhidas 
entre novembro e janeiro. Com 
o cruzamento de dados genô-
micas do vírus e os números 
da epidemia, a pesquisa su-
gere que a variante do vírus 

é mais transmissível e pode 
causar reinfecção. A pesquisa 
foi anunciada na última sexta-
feira, 26, e é liderada pelo cien-
tista português Nuno Faria, da 
Universidade de Oxford, em 
colaboração com Ester Sabino, 
do Instituto de Medicina Tro-
pical da Universidade de São 
Paulo (USP).

No trabalho, os pesquisado-
res apontam que o surgimen-
to e a rápida disseminação da 
nova variante podem explicar 
a segunda onda de emergência 
em Manaus, que levou à so-
brecarga do sistema de saúde. 
Segundo eles, a P.1, como é cha-
mada a nova cepa, emergiu no 
início de novembro, mais de um 
mês antes de ser inicialmen-
te detectada, e em apenas sete 
semanas se tornou dominante 
na região. “Na verdade, hou-
ve muito mais casos do que no 
pico anterior, que havia sido no 
fi nal de abril”, disse o Dr. Faria 
ao jornal The New York Times. 

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



Recorde de 
mortes é 
registrado 
no Brasil

Covid-19

Dados atualizados pelo Ministé-
rio da Saúde, foram contabilizados 
1.641 óbitos de segunda-feira,1º, 
para ontem,2, no País em decor-
rência da doença, elevando o total 
de vítimas para 257.361

O número de registros em 
um dia supera a marca anterior 
de 1.595 mortes, verificada em 
29 de julho de 2020, de acor-
do com os dados do Ministério 
da Saúde. O recorde é atingido 
em um momento em que o País 
enfrenta uma explosão de casos 
do coronavírus e Estados e mu-
nicípios apresentam elevadas 
taxas de ocupação de UTIs. Nas 
últimas 24 horas, o País conta-
bilizou 59.925 novos casos de 
Covid-19, elevando o total para 
10.646.926.

No Ceará, em um momento 
caracterizado como “segunda 
onda”, os casos confi rmados de 
Covid-19 chegaram a 430.184, en-
quanto os óbitos somam 11.348. 
Os dados são do boletim epide-
miológico atualizado às 13h43min 
desta terça-feira, 2, na platafor-
ma IntegraSUS, da Secretaria Es-
tadual da Saúde (Sesa).

Há ainda 316.196 pessoas que 
se recuperaram da doença no 
Ceará. E mais 49.948 casos estão 
sob investigação, aguardando re-
sultado de exames já colhidos.

A taxa de letalidade, atualmen-
te, é de 2,6%. No começo de maio 
de 2020, a taxa era de 7,7%. Foram 
realizados até agora 1.437.809 exa-
mes.(com Agência Estado)

hospitais públicos e 
privados de Fortaleza 
estavam com 100% 
de ocupação de UTIs 
ontem, o maior 
número desde o 
começo do ano

12
internações de 
pacientes com Covid-19 
foram realizadas entre 
meio-dia de segunda-
feira, 1º, e meio-dia de 
ontem, 2, no Hospital 
Regional da Unimed

45



semana, 59.043 cearenses es-
tão em lockdown pela Covid-19. 
Ontem, foi a vez de Palhano de-
cretar a medida, que irá até o 
próximo domingo, 7. 

Em entrevista ao O POVO 

nessa segunda-feira, 1º, o se-
cretário da Saúde do Ceará, Dr. 
Cabeto, afi rmou que o lockdo-
wn “não é uma solução fácil, 
mas tem se mostrado acerta-
da”. “Quando você determina o 
lockdown, você leva em conta 
algumas coisas; a primeira de-
las é o nível de vulnerabilidade. 
Além daqueles dados que estão 
crescendo de forma geral (ca-
sos, internações e óbitos), tem 
a questão de manutenção de in-
sumos, material médico-hospi-
talar, medicamentos”, explica. 
Fatores demográfi cos, como a 
maior presença de idosos na 
população e a estruturação da 
rede de saúde local também são 
considerados.

Para o Estado, ele não des-
carta a possibilidade de apro-
fundar as medidas de isola-
mento rígido. “Nós colocamos 

ali o decreto e semana que vem 
vai datar 12 dias da medida de 
maior restrição. Vamos mensu-
rar. Se essas curvas (de casos, 
óbitos e internações) se aplai-
narem, manteremos as medi-
das como estão. Se as curvas 
piorarem, essas medidas são 
aprofundadas”, afi rma.
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A escalada da pandemia 
trouxe de volta a adoção de uma 
das medidas mais extremas de 
controle de isolamento social: 
o lockdown. O alto número de 
novos casos confi rmados dia-
riamente e a situação crítica na 
oferta de leitos têm levado go-
vernadores e prefeitos de todo o 
Brasil a decisões mais duras. No 
Ceará não é diferente.

Semana passada, três mu-
nicípios do Estado já anuncia-
ram lockdown. Mombaça foi o 
primeiro e manteve a restrição 
entre os dias 25 e 28 de feve-
reiro. Os outros são Santa Qui-
téria, que segue em lockdown 
até quinta-feira, 4, e Meruoca, 
que mantém até a sexta-feira, 
5. Enquanto todos os municí-
pios devem respeitar o toque de 
recolher estadual, até o fi m da 

| INTERIOR | Santa Quitéria, Meruoca e Mombaça estão em 

lockdown. Palhando decretou a medida ontem. Secretário da 

Saúde não descarta aprofundar restrições em todo o Estado

 MIL CEARENSES ESTÃO EM 
LOCKDOWN PELA COVID

MARCELA TOSI
marcela.tosi@opovo.com.br

JULIO CAESAR

SANTA QUITÉRIA é um dos 
municípios que decretaram lockdown

Quixadá tem “toque de recolher” e 
proíbe venda de bebidas alcoólicas 

Covid-19.  Crescimento de casos

Desde ontem, 2, está proi-
bido o consumo e venda de 
bebida alcoólica em Quixadá. 
A medida faz parte de  um 
conjunto de regras mais res-
tritivas decretado pela Prefei-
tura e é valida até o próximo 
dia 8. O novo decreto também 
determina “toque de reco-
lher” na Cidade.

Circulação de pessoas e 
funcionamento de atividades 
econômicas e comportamen-
tais estão autorizados apenas 
das 5h às 20 horas, de segun-
da à sexta-feira. Já aos sába-
dos e domingos, a restrição é 
das 19h às  5 horas da manhã 
do dia seguinte. Espaços pú-
blicos fi cam proibidos de se-
rem frequentados a partir das 
17 horas.

As medidas foram anuncia-
das em transmissão online na 
tarde de segunda-feira pas-
sada, 1°, pelo prefeito Ricardo 

Silveira (PSD). “Precisamos to-
mar essa iniciativa porque te-
mos percebido que o consumo 
de bebidas está gerando mui-
tas aglomerações. E não que-
remos ver mais vítimas sendo 
acometidas por essa nova fase 
da pandemia”, afi rmou.

“Estamos seguindo o decre-
to estadual e adotando um de-
creto específi co para Quixadá. 
É importante porque temos 
um aumento de letalidade no 
Município”, enfatizou. Segundo 
informações da plataforma In-
tegraSUS, atualizadas às 19h50 
min dessa segunda-feira, Qui-
xadá registra desde o início 
da pandemia 4.769 habitan-
tes que contraíram Covid-19 e 
99 pessoas que morreram em 
decorrência da doença. Atual-
mente, o município tem nível 
de alerta altíssimo e 88% dos 
leitos destinados à Covid-19 
estão ocupados.

Também presente na oca-
sião, o médico e diretor da Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Quixadá, Thiago Car-
valho, chamou a atenção dos 
jovens. “Os ciclos de aumento 
de circulação do vírus estão 
relacionados às festividades 
e está acometendo sobretudo 
as pessoas abaixo de 50, 40, 30 
anos; por isso, as medidas têm 
o objetivo de atingir com mais 
força quem está propagando 
mais a doença”, expôs.

A fi scalização é feita pela 
Secretaria de Saúde, Agência 
de Fiscalização de Serviços 
Públicos de Quixadá (Agefi sq), 
Vigilância Sanitária, Autar-
quia de Trânsito de Quixa-
dá-CE, Guarda Civil Muni-
cipal, Polícia Militar, Polícia 
Civil e demais entidades que 
exerçam poder de polícia na 
circunscrição do município. 
(Marcela Tosi)

Quando você 

determina o 

lockdown, você 

leva em conta 

algumas coisas; 

a primeira 

delas é o nível de 

vulnerabilidade”

Dr. Cabeto, Secretário da 
Saúde do Ceará
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Nataliciantes de hoje, quarta, 3 de março: Ângela Morais 
Correia, filha do último dos gentlemens, Milton... Cristina 
Aragão, minha afilhada do Dionísio.

Daniela Medeiros, nora do maravilhoso casamento de Lúcia 
e Maurício, formado e firmado na turma Volare do Ideal... 
Carlos César Cintra. 

Eliane Bonfim, mulher do Zemaria... Érica Quinderé, que 
matrimoniou Stênio Gomes, de Rita e Agnon. 

Gladys Barreira... Paulo José Benevides, o cantante... 
Marília Câmara, que esposou Magno... Ignês Medeiros. 

Marília Pompeu, nascida Quintão... Silvana Maranhão, 
produto único de Elísio Pinheiro e Sâmia Lazar. 

COMO era verde o meu vale, biribistas 
Socorro Pinheiro, Bel Arruda e Vera Dias

TAL TEMPOS 

Imortal Ednilo Soárez me faz chegar “Vida, subtitulado 
Sonhos e Pesadelos”. 

E na dedicatória “do peito”, admite haver aderido à filosofia 
minimalista. 

QUINTA NA QUARTA 

No Cine Rin-Tin-Tin, que permanece fechado desde antes da 
praga, Carlos Castelo, entre Wilma Patrício e Vânia Canamary.

Que acontecem hoje no meu blog. 

NO LIVRO DA NATA 

Estrearam no Sociedade Cearense: Tobias Sydrião 
Ferreira e Patrícia. 

Ela, Távora, e ele, do clã da inesquecível 
Maria Teresa da Escóssia. 

BICOS DE PENA 

Mesa no Don Pepe para Daniel 
Liebmann, Gustavo Porto e Daniel 
Brasil... No Ibiza, carregando seu 
saquinho de cubos de água para 
o uísque, Dão Cabral, sempre de 
bem com a vida... Me dando um 
alô na calçada do Ice, Roberto 
Cabral, que, quando houver lista 
de fidalgos, tá dentro. 

BON MOT

A GRANDEZA DAS 
AÇÕES HUMANAS 
MEDE-SE PELA 
INSPIRAÇÃO QUE 
AS FAZ NASCER. 
(Pasteur)

| TRANSPORTE PÚBLICO | Entidade afi rma, em nota, que é 
comum empresas venderem ou comprarem ônibus, atualizando 
frota, mas não detalhou quantos veículos foram vendidos

Sindiônibus: serviço não 
será comprometido 
após venda de veículos

FCO FONTENELE

SINDIÔNIBUS diz que 
empresas precisaram se 

desfazer dos ônibus

Apesar de as empresas te-
rem vendido veículos da frota 
do transporte público de For-
taleza, o Sindicato das Em-
presas de Transporte de Pas-
sageiros do Estado do Ceará 
(Sindiônibus) afi rma que a 
prestação de serviço não será 
afetada. Na última sexta-feira, 
26, o presidente da entidade, 
Dimas Barreira, informou que, 
por conta dos negócios feitos, 
não seria possível colocar nas 
ruas a mesma quantidade de 
automóveis utilizada antes da 
pandemia da Covid-19. A de-
claração foi dada durante au-
diência com o Ministério Pú-
blico do Ceará (MPCE).

“Houve empresas que 
precisaram se desfazer de 
ônibus para conseguir hon-
rar seus compromissos com 
funcionários e fornecedores, 
mas sempre mantendo sua 
capacidade de atender ao 
serviço dimensionado pela 
Etufor (Empresa de Trans-
porte Urbano de Fortaleza)”, 
justificou o Sindiônibus em 
nota enviada ao O POVO.

Para a entidade, é trivial 
que as empresas vendam e 
comprem ônibus buscando 
atualizar a frota, mantendo a 
idade média, se adequando à 
quantidade de veículos dispo-
níveis e suas características, 
como tipo e modernização. 
No total, são 18 empresas as-
sociadas à representação sin-
dical, sendo 11 urbanas e sete 
metropolitanas.

A entidade detalhou que 
“além da frota operante, 
as empresas mantêm, ain-
da, outra frota reserva para 
substituir outros veículos em 
situações diversas, como ma-
nutenções preventivas e even-
tuais colisões”. O Sindiônibus, 
no entanto, não respondeu 
sobre quantos transportes 
foram vendidos, qual o valor 
pago por eles, quais empresas 
venderam e quais compraram.

Em aceno aos empresá-
rios, “o Sindiônibus comunica, 
também, que continuará as-
sistindo as empresas no que 
for necessário para conse-
guirmos atravessar essa fase 
tão difícil sem descontinuida-
de do serviço de transporte 
coletivo”, fi nalizou a nota.

Na sexta, Dimas detalhou 
que 1.751 veículos atuavam no 
sistema antes da pandemia, 
transportando 923 mil passa-
geiros por dia. Hoje, 60% des-
se público é atendido em 1.549 
ônibus, mas esse total de car-
ros só foi possível após pres-
são do Município e do Estado, 
que anunciaram o acréscimo 
de 200 automóveis no início 
do mês passado.

Na ocasião, Dimas falou 
ainda que este seria o novo 
normal do sistema para 2021. 
Segundo o representante sin-
dical, a frota já estava pro-
gramada e que “coincidente-
mente” teve de ser colocada na 
rua. “Se a gente quiser colocar 
a frota anterior para operar, 
antes da pandemia, a verdade 
é que a gente nem tem mais”.

ÍTALO COSME

italocosme@opovo.com.br

CENAS

Cenas de 
aglomeração 
em coletivos 
e terminais 
de ônibus em 
Fortaleza são 
comuns. Uma 
das principais 
recomenda-
ções para evi-
tar a prolife-
ração do novo 
coronavírus 
é o distancia-
mento social.
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A
s próximas semanas se-
rão muitíssimo difíceis 
para o Ceará diante da 
nova escalada da pan-
demia, de acordo com o 
titular da Secretaria da 

Saúde do Estado, Carlos Roberto Mar-
tins Rodrigues Sobrinho em entrevista 
exclusiva ao O POVO, publicada ontem. 
Será, uma experiência muito mais dra-
mática do que a vivida no ano passa-
do, durante o pico da primeira onda, 
em abril e maio. Isso vai exigir do povo 
cearense a adesão massiva a medidas 
eventualmente mais duras de isola-
mento social para evitar um caos se-
melhante ao de Manaus. É que desta 
vez os hospitais já estão com seus leitos, 
em grande parte, ocupados por pacien-
tes com outras doenças graves, cujo 

atendimento estava represado – o que 
não ocorreu quando do primeiro sur-
to. Naquela época, a exclusividade das 
vagas era para as vítimas da Covid-19. 
Além do mais, a propagação está muito 
mais rápida e ampla, atingindo também 
a faixa jovem e transcorrendo, simul-
taneamente, na Capital e no Interior. O 
que não ocorria no pico do ano passado.

O quadro do País não é diferente, le-
vando o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) a defender o endure-
cimento de medidas de restrição, com 
toque de recolher nacional, incluindo 
fi nais de semana. Em nota, os gestores 
pediram ainda o fechamento de praias 
e bares, e que as autoridades instituam 
barreiras sanitárias nacionais e interna-
cionais, considerando inclusive “fecha-
mento dos aeroportos e do transporte 

interestadual. E que o lockdown total, 
seja aplicado em regiões com mais de 
85% de ocupação de leitos. Os secretários 
argumentam que é preciso o Congresso 
Nacional estabelecer um “Pacto Nacional 
pela Vida”, reunindo toda a sociedade. 
Advogam ainda o retorno imediato do 
auxílio emergencial e a dotação de re-
cursos extraordinários para o Sistema 
Único de Saúde (SUS): descobriu-se que 
o governo Bolsonaro reteve R$ 80 bilhões 
que seriam destinados à Saúde, em plena 
pandemia. Um absurdo inominável.

A falta de respeito das pessoas às 
normas de isolamento social e, sobretu-
do, a falta de empenho do governo fe-
deral na contenção da pandemia, desde 
o início, desprezando a constituição de 
um comando único não-negacionis-
ta para enfrentar o mal, colocou o País 

às bordas de uma catástrofe pavorosa. 
A solução defi nitiva só poderá vir com 
vacina que, se depender do ritmo do 
Planalto, fi cará para as “calendas gre-
gas”. Por isso, foi de suma importância a 
decisão tomada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) de liberar estados e mu-
nicípios para comprarem diretamente 
vacinas de laboratórios estrangeiros, 
se não houver oferta pelo Ministério da 
Saúde, ou esta for insufi ciente.

No caso do Ceará, o governo local 
se desdobra para manter o calendário 
de vacinação. A lentidão de Brasília vai 
impondo, no entanto, a imperatividade 
de um lockout total, nacional, por duas 
ou três semanas, para dar um tranco 
na propagação do vírus e evitar o co-
lapso completo do sistema de atendi-
mento das vítimas. 

Covid-19: ameaça de caos no Ceará e no Brasil

A OMS no ano passado também apontou 
aumento dos índices de suicídio, depressão, 
preocupação, medo, ansiedade, violência 
doméstica e uso abusivo de álcool e outras 
drogas. O parágrafo único da Lei é claro 
quando informado que poderá ter limitação 
do número de pessoas presentes de acordo 
com a gravidade da situação das autorida-
des competentes. Muitas pessoas não tem 
familiares, não encontram apoio, não tem 
uma palavra amiga. A igreja faz esse papel. 

Os templos abertos, além de todo o pa-
pel social que fazem, ajudam pessoas a li-
dar com as emoções durante a pandemia.  
Maracanaú e Caucaia já tem essa Lei apro-
vada. Então, é essencial que os templos da 
nossa capital, permaneçam abertos para 
atender a população, pois a igreja muitas 
vezes está onde o governo não chega. 

vereadorronaldomartins@cmfor.ce.gov.br

Os Templos não são apenas prédios, um 
local de encontro ou uma organização. A 
igreja é o conjunto de todos os crentes em 
Cristo, independentemente da denomina-
ção e das especifi cidades de sua organiza-
ção. Como cristãos e como parte da igreja 

de Cristo, não podemos 
pensar que o papel da 
igreja se resume a evan-
gelizar, isso é fundamen-
tal mas não é tudo. 

A igreja tem que se fa-
zer presente exercendo 
seu papel social, na fa-
mília, na educação, nas 
políticas públicas. Para 

fazer frente a todas estas demandas, a 
igreja precisa estar organizada, preci-
sa preparar os seus líderes, deve estar 

estruturada e conhecer seus membros. 
A igreja organizada cresce com mais efi -
ciência e dissemina os valores cristãos e a 
sociedade ganha muito com isso.

Durante a Pandemia do Covid-19 além 
do seu papel social onde seus voluntários 
e líderes doaram comidas, cestas básicas, 
água, roupas, cobertores e materiais de 
higiene pessoal, a igreja fez também o seu 
papel mesmo que virtualmente, de aco-
lhimento e aconselhamento das pessoas 
com crises de depressão e ansiedade. Um 
estudo realizado pela Uerj e publicado 
pela revista The Lancet no ano passado, 
revelou que os casos de depressão au-
mentaram 90%. Crises de ansiedade e 
estresse agudo, ainda de acordo com o 
estudo, mais que dobrou entre os meses 
de março e abril de 2020.

Igreja essencial: apoio religioso e social

Vereador de 

Fortaleza

Ronaldo Martins

etfurtado@uol.com.br

A palavra salário vem de sal, que, na épo-
ca do Império Romano, era um bem escasso 
e por tal servia de paga aos soldados. Não há 
dúvida que a aspiração de todo trabalhador 
é auferir um satisfatório salário, com o qual 
possa suprir suas necessidades e de sua 

família e viver com dig-
nidade. Há de existir uma 
equivalência entre o tra-
balho prestado e o salário 
auferido (comutativida-
de). Não se pode fechar os 
olhos diante do alto índice 
de desemprego em que 
está mergulhado o País, 
com tendência de queda 

salarial, pela lei da oferta e da demanda.
Existem outros elementos propiciado-

res do maior ou menor contentamento do 

laborista no trabalho, que não o dinheiro, 
aos quais vêm os especialistas denomi-
nando de salário emocional. Seriam todas 
as coisas positivas advindas do trabalho 
realizado, que não especifi camente o ga-
nho fi nanceiro. São espécies de comple-
mentos ou recompensas que podem me-
lhorar a satisfação no trabalho.

A mexicana Marisa Elizundia pesqui-
sa o tema há anos na Espanha, avançado 
país no trato com o Direito do Trabalho. 
Criou o Barômetro do Salário Emocional 
(ESB, sigla em inglês). Dele se auferem os 
benefícios exclusivamente emocionais ob-
tidos no trabalho. De se dizer que, em tem-
pos de pandemia, fatores emocionais que 
condicionam o trabalho, dando a sensa-
ção de “se viver para trabalhar”, requerem 
mais que nunca força e empenho para um 

satisfatório desempenho laboral.
Assim, salário econômico é a base, mas 

tudo o mais que ajuda àquele que dedica 
um terço de sua vida ao trabalho vai para 
a conta do salário emocional, o qual tem 
a força de infl uenciar as decisões a serem 
tomadas, comportamentos e as relações 
com os demais na empresa. É lógico que 
um alto salário emocional não compensa 
um baixo salário econômico, razão pela 
qual, se o empregador quer manter seus 
melhores talentos, há de lhes remunerar 
a contento. Reconhecimento patronal ao 
obreiro, treinamentos, horários fl exíveis, 
folgas, autonomia, pertencimento, cria-
tividade, prazer, domínio da função, ins-
piração e crescimento pessoal e profi s-
sional, dentre outros, seriam exemplos 
de salários emocionais. 

Salário emocional

Desembargador 

do TRT, professor 

da UFC

Emmanuel Furtado

marvioli@gmail.com

A agricultura do Ceará, assim como 
a do Brasil é de sequeiro, que é aquela 
que depende exclusivamente das chuvas. 
Embora o Brasil tenha uma considerável 
área de agricultura irrigada, no geral 
prevalece a de sequeiro. No Ceará, temos 

algumas áreas irriga-
das, cerca de 3-5% da 
área plantada.

E numa agricultura 
dependente de chuvas, 
o prognóstico deste ano 
é que tenhamos precipi-
tações abaixo da média, 
o que impactará tanto a 
agricultura, a pecuária, 

quanto à captação de águas nos açudes. 
Lembremos que em nosso Estado si-
tuações de precipitações acima da mé-
dia (inverno) e abaixo da média (seca) 

ocorrem secularmente.
Acrescente-se a este dado as mudan-

ças climáticas. Para a nossa região a pre-
visão é que tenhamos aumento de tem-
peratura, chuvas ainda mais irregulares, 
aumento de períodos secos e também 
inundações. E... a pandemia.

Voltemos no tempo. Há cerca de 20 
anos não se vê nas manchetes de jor-
nais ou TV, matérias sobre ocupação de 
cidades, por agicultorxs, em busca de 
alimentos e apoio governamental para 
atravessar o período de seca. Esta situa-
ção foi consequência de uma série de po-
líticas públicas que iam da transferência 
de renda, alimentação escolar, compra 
de aquisição de alimentos, incentivo à 
agroecologia e eliminação da fome, ini-
ciadas em 2003 (“a fome diminuiu em 
82% de 2002 a 2013, mas voltou a subir 

nos últimos cinco anos.”). Desde o golpe 
de 2016 estas políticas vêm sendo des-
montadas e no governo atual o desmonte 
vem sendo ampliado.

Muito bem! E o que fazer? Entender que 
a lógica do semiárido não é o combate às 
secas e sim a sua convivência, sustentabi-
lidade ambiental, social e econômica. Sa-
ber que 75% das unidades produtivas do 
Estado são da agricultura familiar. Água 
como direito. Fazer captação, armazena-
mento, gerenciamento, democratização 
e reúso da água. Produção agroecológi-
ca. Cultura da estocagem (alimento, se-
mentes, água, forragem para os animais), 
diversifi cação de culturas, promoção da 
igualdade de gênero e raça/etnia.

Retomar a luta por políticas públicas 
que benefi ciem a agricultura familiar e o 
semiárido. Enfrentar a política genocida! 

A convivência com o semiárido

Diretor do 

Esplar Centro 

de Pesquisa e 

Assessoria

Marcus Vinicius Oliveira
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No final de 2019, a economia mun-
dial encontrou um desafio inesperado, 
que não era um indicador mapeado pe-
las agências de pesquisas, a Pandemia! 
O cotidiano precisou ser transformado 
e adaptado às novas mudanças em vir-

tude da Covid-19 já 
tinha sido detecta-
da e as autoridades 
tentavam entender o 
que poderia aconte-
cer em seu território 
e quais as melhores 
medidas para conter 
o avanço do vírus.

No Brasil tive-
mos uma pequena vantagem, frente 
à Europa, uma vez que identificamos 
a chegada dessa doença por volta do 
mês de fevereiro de 2020, alguns meses 
depois dos europeus. Essa diferença 
de tempo fez com que as autoridades 
brasileiras já soubessem que deveriam 
tomar algumas medidas de urgência, 
dentre elas a decretação do conhecido 
isolamento social e a aprovação de um 
auxílio emergencial para as pessoas 
em situação de vulnerabilidade econô-
mica, causada pela primeira medida.

As consequências das duas ações 
foram sentidas rapidamente em vá-
rios setores da economia brasileira. 
Muitos sofreram perdas absurdas no 
faturamento, como bares e restauran-
tes, e outros, como os supermercados, 

tiveram um movimento contrário, 
uma vez que o consumo migrou.

Com isso, comparando o acumu-
lado de vendas de 2020 com 2019, de 
acordo com o setor de pesquisa da As-
sociação Brasileira de Supermercados 
(Abras), divulgado em seu sítio eletrô-
nico 11/02/2021, o setor cresceu 9,36%, 
deflacionado conforme inflação divul-
gada pelo IPCA/IBGE.

O melhor resultado da série his-
tórica desde 2007. Crescimento 
alcançado com a ajuda do auxílio 
emergencial, uma vez que as famí-
lias que o receberam declararam ter 
usado 63% do recurso

para comprar alimentos e bebidas. 
Contudo, a confiança do setor para 
o ano de 2021 não traz o mesmo oti-
mismo, pois em dez/2019 63,6% dos 
supermercadistas apostavam em um 
crescimento significativo, pesqui-
sa realizada antes de terem a menor 
indicação de que poderia acontecer 
uma pandemia. E em dez/2020 o per-
centual caiu para 60%.

A retração é ocasionada por vários 
fatores, como a falta de perspectiva 
para o fim da pandemia e pelo fim do 
auxílio emergencial, fatos que puxa-
ram a expectativa para um patamar 
de 4,5% de crescimento, também de-
flacionado, mas que pode ter um re-
sultado melhor, caso mantenham a 
política do auxílio. n

Supermercados:  
resultados e projeções

engel@maxredesupermercados.com.br

advogado, 

administrador 

e gestor de 

supermercados

Engel rocha

Os esforços que o Governo do Ceará 
vêm fazendo para viabilizar a compra 
de vacinas contra a Covid-19 passam 
pelo excelente histórico de suas rela-
ções internacionais. Com a tensa e di-
fícil relação da política externa bra-

sileira com alguns 
países como China, 
Índia e Estados Uni-
dos, tornou-se cada 
vez mais importan-
te a manutenção e 
reforço das rela-
ções bilaterais com 
a comunidade in-
ternacional.

O Ceará, ao longo dos anos, e es-
pecialmente nas gestões do gover-
nador Camilo Santana, tem se aberto 
ao mundo de uma forma estratégica, 
visando a internacionalização de sua 
economia e também a cooperação 
com países diversos. China, Estados 
Unidos, França, Alemanha, Holan-
da, Espanha, Portugal, Dinamarca 
e Austrália, entre outros, são alguns 
exemplos de países que já geraram 
bons frutos para o Estado em diver-
sas áreas do seu desenvolvimento.

É desse ambiente de cooperação 
e bom relacionamento mantido pelo 
Ceará com a comunidade interna-
cional que renovamos as esperan-
ças de mais oportunidades para a 
compra de vacinas, uma vez que a 

gestão nacional não vem atendendo 
as expectativas. O ambiente cordial 
e profissional da diplomacia dos con-
sulados e embaixadas, assim como 
os contatos com setores de fornece-
dores estratégicos mundiais, estão 
sendo muito importantes durante a 
luta do Ceará contra a pandemia, seja 
com a solidariedade recebida ou com 
a abertura de portas.

O coronavírus e seus efeitos em di-
versas áreas deixaram o mundo ins-
tável e vulnerável. No entanto, a coo-
peração internacional tem sido uma 
importante aliada para a superação 
de dificuldades e geração de oportu-
nidades, seja na troca de experiências 
e informações ou na realização de 
pesquisas científicas que resultem em 
ações para o combate à pandemia. É 
através dessa sinergia que os países 
poderão colaborar entre si por meio 
de seus melhores recursos, práticas e 
avanços científicos e assim obter êxi-
to de forma mais rápida para superar 
os danos que os atingem.

É nessa rede de apoio que ultra-
passa todas as fronteiras que o Cea-
rá está inserido. Sabemos que há um 
enorme engajamento do governador 
Camilo Santana e de sua equipe para 
a aquisição de vacinas para os cea-
renses que ainda não foram imuniza-
dos e temos certeza de que o esforço 
será recompensado. n

Pandemia, vacinas e  
relações internacionais

cesar.ribeiro@casacivil.ce.gov.br

secretário 

para assuntos 

internacionais do 

governo do Ceará

cesar ribeiro

Há 25 anos
1996. EmprEGo

Os efeitos da baixa escolaridade

Pelo menos 52% da população brasileira não possui o 
requisito mínimo obrigatório para disputar uma vaga 
no mercado formal de trabalho: 1º grau completo. Há 
cinco anos, apenas ler e escrever era suficiente. Agora 
não basta. Do total de 242.553 pessoas que foram ano 
passado procurar ajuda para se recolocar no mercado, 
apenas 17 mil tiveram êxito.

1996. cULTUrA

Grammy para Tom Jobim

O maestro Tom Jobim recebeu esta semana mais um 
reconhecimento póstumo por sua obra. Seu último disco, 
Antônio Brasileiro, foi premiado com o Oscar da música 
americana na categoria jazz latino. A viúva de Tom, Ana 
Jobim, recebeu o prêmio em cerimônia em Los Angeles.

Há 45 anos
1976. EcoNomIA

Desastre mata Jaime Pinheiro

O economista e industrial Francisco Jaime Pinheiro, 
presidente do Banco Mercantil do Ceará, morreu ontem 
quando o carro que conduzia bateu em um poste de 
iluminação elétrica na altura da Av. Washington Soares. 
O Sr. Francisco Jaime Pinheiro desaparece aos 60 anos 
de idade e do consórcio com a Sra. Rosélia Cavalcante 
deixa oito filhos.

1976. cArNAvAL

A homenagem ao velho guerreiro

Luiz Assunção, compositor e folião de muitos carnavais, 
diz que a sua Escola se acabou “por falta de recursos 
para continuar”. O velho guerreiro, todavia não deixou 
de desfilar. Este ano se integrou na Escola de Samba 
Unidos da Vila, e por onde passou, recebeu abraços e 
aplausos. É a homenagem mais do que justa a uma das 
pilastras mestras do nosso carnaval.

Há 65 anos
1956. cIÊNcIA

Chuvas artificiais, a novidade

Rio, 3 – (Sucursal) – O Rio vai conhecer novo processo de 
produção de chuvas artificiais, de autoria do prof. Oscar 
Mendoza Otamendi, vice-presidente da Associação de 
Pesquisadores Científicos do Uruguai, que já entrou em 
entendimento com autoridades, nesta capital, para a 
realização de uma experiencia. Falando à reportagem, 
declarou que o seu processo de provocação de chuvas 
consiste no uso de alumínio ionisado.

1956. brASIL

Jânio dirige os socorros

Santos, 3 - (Telepress) – Já se eleva a mais de 30 o 
número dos mortos do temporal que desabou sobre 
esta cidade. Os bombeiros, auxiliados por soldados 
do Exercito, trabalham incessantemente na remoção 
dos escombros e vitimas, assistidos pessoalmente pelo 
governador Jânio Quadros. Na cidade, nota-se um ar de 
desolação, ante as consequências da catástrofe.
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Em pleno mês de março, o 
Fortaleza enfim pôde virar a 
página do calendário e se pre-
parar para as competições de 
2021. O primeiro compromisso 
na nova temporada, ainda com 
a versão de 2020, será dian-
te do CRB-AL, às 19h30min de 
hoje, na Arena Castelão, no en-
cerramento da primeira roda-
da da Copa do Nordeste.

A criticada campanha no 
Campeonato Brasileiro, no 
qual terminou na 16ª coloca-
ção, acelerou reformulação 
no elenco. Dos quatro novos 
nomes já anunciados pelo 
Tricolor, apenas um estará 
à disposição contra o Galo 
da Pajuçara: o meia Lucas 
Crispim, ex-Guarani-SP, que 
já treinava no clube há pou-
co mais de uma semana e foi 
regularizado ontem.

O Leão do Pici quer aprovei-
tar o confronto dentro de casa 
para reverter a impressão que 
deixou na despedida da últi-
ma edição da Série A, com três 
derrotas consecutivas — 3 a 
0 para o Palmeiras-SP, 4 a 0 
para o Bahia e 2 a 0 para o Flu-
minense-RJ. Ainda neste mês, 
a equipe de Enderson Morei-
ra terá pela frente a segunda 
fase do Campeonato Cearense 
e a estreia na Copa do Brasil, 
diante do Caxias-RS.

“Logicamente, a gente co-
meça o Campeonato Cearense 
querendo buscar o tricampeo-
nato (no Cearense), o título da 
Copa do Nordeste, ir o mais 
longe possível na Copa do Bra-
sil e chegar o mais longe pos-
sível também no Campeonato 
Brasileiro, em que a primeira 
opção é a permanência e de-
pois almejar coisas maiores. 
Isso seria dever cumprido no 
final do ano”, ponderou Wellin-
gton Paulista, autor do gol do 
título do Nordestão em 2019.

Na largada em 2021, o 
treinador fará mudanças na 
escalação, mas só entre pe-
ças da temporada passada. 
Titulares na reta final do 
Brasileirão, o lateral-direi-
to Gabriel Dias e o zagueiro 
Paulão tiveram os víncu-
los encerrados e não irão a 
campo. O antigo camisa 14 
já se despediu do Fortaleza 
e interessa ao arquirrival 
Ceará, enquanto o ex-capi-
tão viu a conversa por reno-
vação emperrar em valores 
e está na mira de Bahia e do 
próprio Vovô.

As vagas no sistema defen-
sivo serão ocupadas por Tinga 
e Wanderson. O lateral-es-
querdo Bruno Melo e o meia 

Luiz Henrique também devem 
reaparecer na equipe diante 
do Alvirrubro, a exemplo do 
experiente atacante Welling-
ton Paulista. Romarinho e Da-
vid seguem com cadeira cativa 
no setor ofensivo.

“A gente está muito bem 

eSPeCIal Para o PoVo

afonso.ribeiro@opovo.com.br

| Copa do Nordeste 2021 | AindA sem cArAs novAs, FortAlezA 

enfrenta CrB no Castelão na largada na temporada 2021

Feliz ano novo 
atrasado
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Autor do gol do título nordestino em 
2019, Wellington Paulista deve comandar 

o ataque do Fortaleza

Afonso ribeiro

Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; tinga, 
Quintero, Wanderson e 
Bruno Melo; Felipe, Juninho 
e luiz Henrique; romarinho, 
Wellington Paulista e david. 
técnico: enderson Moreira

CRB-AL
4-3-3: edson Mardden; 
reginaldo, Gum, ewerton 
Páscoa e Guilherme romão; 
Claudinei, Wesley (Jiménez) 
e diego torres; luidy, Hyuri 
e lucão. 
técnico: roberto Fernandes

Local: arena Castelão, em 
Fortaleza/Ce
Data: 3/3/2021
Horário: 19h30min (horário de 
Fortaleza)
Árbitro: diego da Silva Castro/PI

Assistentes: rogério de oliveira 
Braga/PI e Janystony rabelo de 
Melo/PI
transmissão: Nordeste FC, PPV 
Copa do Nordeste, rádio o PoVo 
CBN e tempo real o PoVo online

Copa do Nordeste 2021
roteiro Do JoGo

x

preparado. Parte física e téc-
nica nós treinamos muito forte 
nessa semana para já começar 
a Copa do Nordeste muito bem. 
É começar com o pé direito 
para conseguir dar sequência 
nos jogos e conquistar coisas 
maiores”, projetou o camisa 9.

Comandado por Roberto 
Fernandes, o CRB-AL deve 
ganhar o reforço o expe-
riente volante Wesley para 
encarar o Tricolor. O time 
alagoano tem figuras co-
nhecidas do futebol cearen-
se, como o zagueiro Ewerton 
Páscoa e os atacantes Luidy 
e Hyuri, além de Diogo Silva 
e Diego Ivo — todos ex-Cea-
rá. A expectativa de gols fica 
por conta do centroavante 
Lucão, ex-Goiás.

dias após o fim da 
temporada passada, 
o Fortaleza já inicia 
a nova

6
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Ontem, os 40 confrontos da 
primeira fase da Copa do Brasil 
2021 foram definidos por meio 
de sorteio. Três equipes cearen-
ses conheceram seus adversá-
rios nesta etapa da competição. 
O Fortaleza visita o Caxias, do Rio 
Grande do Sul, enquanto o Fer-
roviário vai a Rondônia enfren-
tar o Porto Velho-RO. Por fim, o 
Guarany de Sobral receberá o CSA
-AL, de Alagoas.

As vagas para a segunda fase 
serão decididas em jogo único, 
com vantagem do empate para os 
visitantes. Portanto, o Tricolor do 
Pici e o Tubarão da Barra jogam 
pela igualdade, enquanto o Ca-
cique do Vale precisa triunfar. O 
mando de campo foi decidido de 
acordo com o Ranking Nacional 
de Clubes, da CBF, priorizando as 
potenciais equipes “mais fracas”.

Além de Ferroviário, Fortaleza 
e Guarany, o Ceará também re-
presentará do Estado na compe-
tição. A diferença é que o Alvine-
gro estreará somente na terceira 
fase, pois é o atual campeão da 
Copa do Nordeste, o que garante 
este privilégio.

Os confrontos de primeira 
têm como data-base os dias 
10 e 17 de março. As equipes 
que avançarem à segunda 
fase também já têm caminho 
traçado pelo sorteio.

O Leão está na chave 9. Caso 
passe pelo Caxias, enfrentará 
Penarol-AM ou Ypiranga-RS. 
Enquanto isso, o Tubarão da 
Barra foi sorteado na 1 e cruza 
depois com o vencedor de Tre-
ze-PB x América-MG. Por fim, o 

Cacique do Vale, da chave 2, po-
derá enfrentar Esportivo-RS ou 
Remo-PA se eliminar o CSA.

Os mandos da segunda fase 
foram definidos por sorteio. Caso 
avancem, Fortaleza e Guarany 
jogarão em casa. Já o Ferroviário 
permanecerá como visitante.

A segunda fase também será 
disputada em jogo único. Contu-
do, diferentemente da etapa ini-
cial da Copa do Brasil, o empate 
no tempo normal leva a decisão 
às penalidades. As datas-base 
desta etapa do certame são os 
dias 7 e 14 de abril.

A segunda fase será com-
posta por 20 confrontos. A es-
tes times se juntam outras 12 
agremiações para participar 
de novo sorteio para a terceira 
fase. Palmeiras, Flamengo, In-
ternacional, Atlético-MG, São 
Paulo, Fluminense, Grêmio e 
Santos entram por ter vaga na 
Libertadores; Ceará e Brasi-
liense são campeões regionais; 
Chapecoense-SC venceu a Série 
B 2020 e Athletico-PR fica com a 
vaga final da Série A.

Caminhos da 
Copa do Brasil
| 40 confrontos | Sorteio define oponenteS de fortaleza, ferroviário e 
Guarany de Sobral na faSe inicial do torneio. ceará entra na terceira faSe

Gabriel lopes

gabriellopes@opovo.com.br
eSPeCIal Para o PoVo

Fortaleza BC encara o Caxias no nBB
Basquete. Reta final do turno

O Fortaleza Basquete Cearen-
se enfrenta o Caxias do Sul-RS 
nesta quarta-feira, 3, às 19 ho-
ras, no ginásio Prof. Hugo Ra-
mos, localizado em Mogi das 
Cruzes, São Paulo. A partida é 
válida pela 15ª rodada do segun-
do turno do Novo Basquete Bra-
sil (NBB). Ocupando a sexta co-
locação com 34 pontos e 54,5% 
de aproveitamento (12 triunfos 
em 22 partidas), o Carcará ten-
ta a terceira vitória consecutiva 
para ficar mais perto de assegu-
rar posição entre os 12 melho-
res da primeira fase, de forma 
a permanecer na zona de classi-
ficação para os playoffs.

Em caso de vitória, a equi-
pe cearense pode até mesmo 

começar a pensar em brigar por 
uma vaga no G-4, já que, com um 
jogo a menos, está três vitórias 
atrás do Bauru-SP, atual quarto 
colocado. Os quatro melhores 
times da primeira fase avançam 
diretamente para as quartas de 
final do NBB, enquanto as que 
ficarem entre 5º e 12º se enfren-
tam na fase de oitavas. 

O adversário da noite vive si-
tuação diferente no principal 
torneio de basquete do Brasil. O 
Caxias chega na rodada ocupan-
do a 13ª posição, com 31 pontos e 
29,2% de aproveitamento, fora da 
zona de classificação para os pla-
yoffs. Caso vençam o Tricolor, os 
gaúchos ultrapassam o Cerrado 
e entram na faixa do mata-mata. 

O confronto terá transmissão por 
streaming no DAZN.

Ambas as equipes vêm de vi-
tórias recentes. Na última parti-
da, o Leão bateu o Pinheiros em 
92 a 46, enquanto o time gaú-
cho superou o Cerrado em 91 a 
88. Antes disso, o Tricolor ven-
cera o Mogi das Cruzes.

Depois do duelo dessa quar-
ta-feira, o Fortaleza BC terá 
ainda sete partidas a realizar 
até o fim do segundo turno da 
primeira fase do NBB 2020-2021. 
O primeiro deles será no sába-
do, 6, contra o Corinthians-SP, 
novamente na bolha do ginásio 
Prof. Hugo Ramos, em Mogi das 
Cruzes (SP). (Iara Costa / Espe-

cial para O POVO e André Bloc)

CarloS CaMPIna / Galera na Foto

Fortaleza Basquete Cearense 
tenta terceira vitória seguida
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O primeiro gol do Ceará na 
temporada 2021 deveria ter 
sido dele, não fosse capricho 
do acaso, que preferiu ver a 
bola beĳ ar as duas traves e 
não entrar — o que é bem 
mais difícil do que, de fato, 
balançar as redes. Mesmo as-
sim, ele deixou o gramado do 
Frasqueirão, em Natal, com o 
troféu de craque do jogo.

Não que Felipe Vizeu tenha 
enchidos os olhos no empate 
em 1 a 1 entre Ceará e ABC-RN, 

na noite da última segun-
da-feira, 1º. Mas, iniciando a 
partida como titular na vaga 
que geralmente é ocupada por 
Cléber — que curte folga —, 
o atacante mostrou vontade, 
brigou pelas bolas lançadas na 
grande área adversária, in-
clusive na que terminou com 
gol de Saulo Mineiro, e provou 
ter senso de coletividade ao 
receber a premiação.

“É um prazer inenarrá-
vel receber o prêmio, que é 
fruto do trabalho da minha 
equipe. Quando a equipe está 
bem, sempre vai ter alguém 
se destacando, então fico fe-
liz por isso. Mas, triste pelo 
resultado de não ter conse-
guido sair com a vitória, mas 
a gente sabe que tem muita 
coisa pelo caminho. Agora 
vamos escutar o que o Guto 
tem para falar e vamos em 
busca de vencer a primeira 
partida na competição contra 
o Vitória”, disse o centroa-
vante em relato pós-jogo.

Diante do Rubro-Negro 
Baiano, Vizeu pode ter nova 
chance como titular. Clé-
ber segue de folga até o dia 
9 de março, enquanto Jael e 
Mendonza, que também pode 
fazer a função, ainda aguar-
dam regularização — eles 
ainda podem aparecer no 
Boletim Informativo Diário 
(BID) até sexta-feira, entre-
tanto. Se sair jogando de iní-
cio mais uma vez no sábado, 
o camisa 11 fará apenas sua 
quinta partida na condição 
de titular pelo Ceará.

De 2020 para cá, Vizeu acu-
mula 15 jogos e apenas dois 
gols marcados. Chegou a Po-
rangabuçu em meados de 
outubro, quando a torcida al-
vinegra pressionava pela con-
tratação de reforços. O nome 
dele serviu para aplacar as 
críticas, principalmente por-
que o atacante foi disputado 
por vários clubes brasileiro 
desde que anunciou o desejo 
de retornar ao Brasil.

JOKA MADRUGA/AE

A CHANCE 

DE VIZEU
| CEARÁ | COM CONTRATO ATÉ JUNHO, CENTROAVANTE 
PRECISA APROVEITAR CHANCES DE SE FIRMAR NO ELENCO

BRENNO REBOUÇAS

brennoreboucas@opovo.com.br

SEM Cléber, Guto Ferreira 
apostou em Felipe Vizeu como 

titular do Ceará

CHEIA  DE  MOFO
.IMAGINAR que a Copa do Nordeste chega à sua edição 
número 17, trata-se de um longo e inútil caminho percorrido. 
Nas primeiras edições nem tanto, por ser uma novidade 
lançada pelos clubes da Região, cujo principal objetivo era 
pisar nos calos da poderosa CBF, para saber até onde ela 
podia vetar a realização do torneio..PARA se respaldar juridicamente — se é que cabe o 
termo — criou-se então a tal Liga do Nordeste, aparentemente 
pirata, com apoio de todos os clubes da Região. A CBF preferiu não 
comprar a briga pra evitar divisões e uma batalha que acabaria 
sendo inútil, mal comparada a de Davi e Golias.

POEIRA DO TEMPO.SABE como é, duelo entre os mais poderosos e os menos, a 
opinião pública fica ao lado do mais fraco. Engoliu, sim, mas com 
algumas restrições que não vale enumerar, pois 17 anos depois a 
poeira do tempo devorou tudo. . CBF torceu contra. Perdeu esta queda de braço. Bem feito. 
A Liga tonificou-se, o Nordestão acabou virando atração, por ser 
uma competição diferenciada, cujo objetivo era gerar rivalidade 
maior entre os clubes do Nordeste. .INTENÇÃO, teoricamente, era válida, até determinado 
tempo, quando a fórmula de disputa cansou, exauriu-se de 
tanto ser repetida. Tentaram modificá-la, mais recentemente, 
separando-a em grupos. A motivação esvaiu-se pelo 
emaranhado de jogos, deixando o torcedor por vezes às tontas, 
sem saber separar o joio do trigo..TIVERAM até mesmo o cuidado de que os grandes rivais 
não se acoplassem num mesmo grupo, para que a graça não 
fosse perdida. Mesmo assim não evitou que se enfrentassem. Não 
demora muito, algumas semanas a mais, e o nosso tradicional 
clássico, Ceará x Fortaleza, será posto em confronto direto.

CAIXA DE MARIMBONDOS.PELO menos uns 30 anos atrás, Clóvis Dias, então 
presidente do Ferroviário, numa reunião entre os integrantes da 
Liga do Nordeste, aventurou-se a lançar uma ideia mais ousada, 
porém válida pelo ineditismo nela embutida..EXPÔS seu ponto de vista. Os Campeonatos Estaduais 
fossem extintos e em seu lugar fosse realizado um grande 
Campeonato do Nordeste, escolhendo-se os três melhores de cada 
Estado. Clóvis mexeu em caixa de marimbondos. Os presidentes 
das federações presentes por pouco não devoram a sua jugular..CLÓVIS estava certo, 30 anos atrás e a cartolagem das 
entidades atrasados no mesmo número de tempo. A realidade 
de hoje demonstra o que ele já previa, ou seja, o esvaziamento 
das competições estaduais e de roldão estão levando a já mofada 
e ultrapassada Copa do Nordeste. Perderam o trem da história 
e o futebol da Região nunca mais saiu da sua marcha, aquela 
mesma, dos dois pezinhos pra frente e dois pra trás.

PRÊMIO DE CONSOLAÇÃO.AINDA há tempo de se redimir? Se os interesses forem 
os mesmos, tem tempo sim. Infelizmente preferem continuar a 
repetir o mesmo modelo que a cada ano se repete, e a CBF a tudo 
assistindo de camarote. Como prêmio de consolação, resolveu 
abrir vaga na terceira fase da Copa do Brasil, aquela mesmo, 
onde todo bicho de orelha entra, para o campeão do Nordestão. . QUANDO interesses escusos e políticos entram em cena, 
inventam-se mil e uma lorotas para enganar os trouxas. Pior é 
que acabam enganando mesmo, como se esta Copa do Nordeste 
fosse a melhor competição do mundo, depois do Brasileirão. Se 
me fiz entender. Tem cartola que se faz de cego...

PURGANTE.JOGO de estreia do Ceará, diante do ABC, pela Copa do 
Nordeste, foi um purgante. Alvinegro aproveitou o vácuo do 
Brasileirão pra colocar em ação alguns jogadores que lá estavam 
na base do come e dorme.. EMPATE (1 a 1) premiou a ruindade da dupla e ao inexistentes 
futebol que apresentaram. Do ABC não se esperava mais 
do que aquilo e do Ceará, algo mais, por ter um elenco mais 
bem encorpado..SE serviu para que Guto Ferreira tirasse algumas conclusões, 
aquela de insistir com Wescley abarrotou todas as medidas da 
paciência. Jogo em que o Vizeu foi o craque por aí se tira o resto.

PROVA DOS NOVE.SE é que o Fortaleza mudou alguma coisa, daquele time 
que se salvou no último pau de arara pra não ser rebaixado do 
Brasileirão, para aquele que estreará hoje no Nordestão, dentro 
do Castelão, diante do CRB de Maceió, é quase impossível..A NÃO ser que por um desses milagres do futebol tenha 
mudado tudo. Mas como se o técnico perdedor continua o mesmo 
e os reforços contratados sejam superiores aos que lá estavam?.TRICOLOR, a exemplo da Copa do Nordeste, enferrujou-se 
e ficou mofado. Ou se renova ou estará perdido e mal pago. 
Renovação, no caso em questão, em todos os setores, a partir da 
diretoria. Detalhe — as viuvinhas do Ceni continuam indóceis...

ALAN 
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2º SORTEIO

Emprestado pela Udine-
se, da Itália, o Ceará negociou 
com o estafe do atleta um salá-
rio aquém daquele que o clube 
italiano pagava. Ainda assim, 
o investimento é considerável 
e Vizeu ainda não entregou o 
que se esperava em 2020, mas 
a nova temporada pode trazer 
mais sorte e, principalmente, 
oportunidade ao centroavante 
de 23 anos.

O problema é que o atacan-
te tem tempo para deslanchar 
em Porangabuçu. O contrato 
de empréstimo dele termina 
em 30 de junho e ele poderá 
ainda jogar todo o Estadual e 
a Copa do Nordeste, além de 
alguns jogos da fase de grupos 
da Copa Sul-Americana.

Felipe Vizeu compõe atual-
mente um grupo de oito ata-
cantes que o Ceará possui. 
Além dele, Cléber, Jael, Men-
donza, Saulo Mineiro, Rick, 
Jacaré e Yony González são 
opções para Guto Ferreira. A 
concorrência se mostra pe-
sada. Por isso, a chance do 
carioca de 23 anos se fi rmar 
no time principal é agora, no 
início da temporada.
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CIKA KALIXTO

cikakalixto11@gmail.com

@cikakalixto

3254.1010

Hoje, o POP MODA por Cika Kalixto mostra peças da desig-

ner Paula Baiocco (@paulabaiocco). Nascida no Espírito Santo e 

radicada no Ceará desde 2011, criou  marca que leva seu nome 

em 2015, quando retornou da Itália após se especializar em 

Pelletteria artigos de couro pela Scuola del Cuoio.

“A bolsa é a extensão do corpo feminino e companheira de 

todas as horas, por isso a marca Paula Baiocco preza por um 

design atemporal e versátil, que possibilita combinações com 

os diferentes estilos e momentos de cada mulher”, diz Paula. 

Com conceito slow fashion, o processo de confecção de to-

das as peças é manual, e as produções têm pequena escala. As 

peças são desenvolvidas em couro bovino de alta qualidade, 

proveniente do sul e sudeste do País. O produto tem elevada 

durabilidade, proporcionando ao cliente uma bolsa que vai du-

rar gerações e acumular histórias.

Confiram as fotos e uma novidade desta última coleção: 

dois modelos de cintos, além das belíssimas bolsas e carteiras. 

ONDE ENCONTRAR: 
@paulabaiocco

@baioccopaula

Bolsa/carteira em couro com 

alças crossbody de corrente 

grossa removível. As alças podem 

ser posicionadas de várias 

formas, o que permite brincar 

com o estilo da peça. Também é 

possível usá-la como carteira ou 

clutch de festa. A parte interna 

possui um bolso com zíper de 

metal e um compartimento que 

cabe celular, batom, chaves, 

além de oito porta-cartões e 

compartimento para cédulas  

PAULA BAIOCCO
POP MODA

Bolsa tote em couro. Formato 

retangular e bastante 

espaço interno, ideal para 

dia a dia/trabalho ou como 

bolsa de mão em viagens. 

Compartimento interno 

com um bolso e um 

porta garrafa 

d’água. Bolso 

frontal duplo, 

um aberto 

e outro 

com zíper

Cinto de couro 

assimétrico com 

fechamento 

em meia argola 

(nó regulável). 

Detalhe lateral 

com dois 

passantes e 

argolas. Lateral 

mais larga com 8 

cm e lateral mais 

estreita, com 

2,5 cm  

Bolsa Dream em couro com textura 

croco. Possui alça de mão com 

enfeites variados e coloridos e alça 

longa de ombro em couro e fivela 

ajustável (80 cm a 108 cm), ambas 

removíveis. Interior com duas 

divisórias e bolso central, além de 

um bolso externo na parte de trás. 

Fechamento em imã.

Bolsa Kea é feita de couro e tecido com estampa 

exclusiva em formato retangular. Possui fechamento 

de imã, alça de corda com fechamento em nó (70 cm, 

variável de acordo com o nó) e alça longa de corrente 

de metal e couro ajustável (76 cm a 107 cm). Interior 

sem divisórias. Bolsa desenvolvida em collab com o 

estilista Weider Silveiro 

A Bolsa Vernazza é feita de couro, o fechamento em 

zíper de metal preso às laterais. Alça longa em corrente 

de metal (112 cm) que também pode ser utilizada 

curta; outra possibilidade de uso é segurando na 

argola ou colocando no braço como um bracelete

Design AUTORAL
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