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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

25⁰C
Nebulosidade 
variável

MAURI MELO

TERCEIRA EDIÇÃO
Até 20 de março, chega às livrarias virtuais e físicas, a 
terceira edição do livro “O Direito ao Silêncio no Processo 
Penal - Uma abordagem sobre o Princípio Nemo Tenetur 
se Detegere”. Do promotor de justiça e professor universi-
tário Marcus Renan. Imperdível.

Cheia
atual

Minguante
5/3

Nova
13/3

Crescente
21/3
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REAJUSTE

Foi publicado ofi cialmente no 
Diário Ofi cial do Estado (DOE) 
reajuste no piso salarial dos 
agentes de saúde do Ceará. O 
novo piso é de R$ 1.550 e havia 
sido aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Ceará (ALCE) 
ainda em fevereiro. No DOE 
de terça-feira, 2, o governa-
dor Camilo Santana (PT) ainda 
deixa claro que o aumento tem 
efeitos fi nanceiros retroativos 
ao início do ano de 2021.
“Fica estabelecido em 
R$1.550,00 (um mil, quinhen-
tos e cinquenta reais) o piso sa-
larial profi ssional a ser pago, a 
título de vencimento, aos agen-
tes comunitários de saúde vin-
culados ao Estado e regidos”, 

diz o texto no Diário Ofi cial.
A Secretaria de Saúde do Esta-
do (Sesa) destaca que o Ceará já 
foi o primeiro estado brasileiro 
a conceder o piso nacional e as-
segura o aumento salarial dos 
agentes comunitários de saúde 
estaduais em meio à pandemia.
De acordo com dados do Go-
verno do Estado, cerca de 14,6 
mil profi ssionais atuam no 
Ceará visitando lares levando 
informações, vendo e ouvindo e 
aconselhando a população so-
bre alimentação, saúde, educa-
ção e outros temas. Desse total, 
8 mil trabalhadores são pagos 
pelo Estado e o restante é dis-
ponibilizado aos municípios. 
(Samuel Pimentel)

Publicado no Diário Ofi cial 
aumento do piso de agentes de 
saúde para R$ 1.550 no Ceará

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

Régis Dias, ex-secretário estadual, aderiu, como colaborador, ao PDV do Sebrae. Mas não vai 
se afastar agora. /// Há hotéis da orla de Fortaleza avaliando se dá para suspender reservas 
temporariamente. Até que a pandemia baixe. /// O general Júlio Lima Verde toma posse hoje, 15h, 

virtualmente, como presidente do Instituto do Ceará. Tendo na vice, Ezio de Souza. /// Está de volta 
a Agência UFC de Notícias, com matérias especiais. Ótimo espaço para difundir o que a Instituição 
faz no plano das pesquisas. /// Só lembrando: “Em 2020, depois da gripezinha… um pibizinho.”

PAULO GUEDES 
dizendo que se 

nada for feito para 
mudar o rumo 
da economia, o 
País pode virar 

uma Argentina ou 
Venezuela. Ele é o 
ministro da área.

MARÇO AZUL, 
campanha 

que objetiva 
conscientizar sobre 
os riscos do câncer 
colorretal (CCR) no 
País. Previna-se.

CAMILO, O LOCKDOWN E O INIMIGO Nº 1

O 
governador Camilo Santana anunciou, ontem à noite, 
em live, isolamento rígido por 14 dias em Fortaleza e re-
comendou o mesmo em municípios em situação grave 
pelo avanço dos casos da Covid-19. Ele não chamou a 
medida de lockdown, como ocorre em outros Estados. 
Uso de um eufemismo para não assustar, mas deixou 

claro em sua fala que o cenário é “gravíssimo”. A rede hospitalar com 

mais de 3 mil leitos já disponibilizados não aguenta o tranco. Ele dei-
xou claro que a única alternativa é a vacinação e que luta por vacina a 
qualquer custo. Ao lado do prefeito José Sarto, de Fortaleza, e do se-
cretário estadual Dr. Cabeto, fez um apelo à população para que apoie 
o isolamento. Mas o fundamental foi sua pregação por união de todos, 
independente de matizes políticos. Tem razão Camilo ao deixar claro: 
o inimigo número um de todos no momento é a pandemia.  

STARTUPS

Vem aí a Startup Ceará 2021, 
evento do Sebrae. Durante este 
mês, o órgão promoverá semi-
nários regionais remotos com 
as faculdades cearenses, objeti-
vando difundir planos de negó-
cios das startups entre univer-
sitários.

XÔ, ASSÉDIOS!

O presidente de TRE/CE, de-
sembargador Haroldo Máximo, 
instituiu a Comissão de Preven-
ção e Enfrentamento do Assédio 
Moral e do Assédio Sexual no 
âmbito do tribunal. Por meio da 
Portaria nº 98/2021. Terá como 
presidente o juiz auxiliar Flávio 
Vinícius Bastos.

CONSELHEIRO

O advogado Rafael Duarte Sá é o 
mais novo membro do Conselho 
da Agência Reguladora do Ceará 
(Arce). Rafael é ex-secretário-
geral da Comissão de Estudos 
Constitucionais da OAB e filho do 
ex-prefeito Edson Sá (PDT), der-
rotado em Aquiraz (RMF).

PELEJA IMORTAL 

Já recuperado da Covid-19, o em-
presário Pio Rodrigues retomou a 
campanha por cadeira da Acade-
mia Cearense de Letras que foi de 
Paulo Bonavides. Também Denise 
Cavalcante, professora do cur-
so de Direito da UFC e mulher do 
construtor Luciano Cavalcante.

MIRA FEMININA

A Adepol oferecerá, dia 7 próximo, 
um curso de tiro para as delegadas 
filiadas. O curso integra atos da 
entidade alusivos ao Dia Interna-
cional da Mulher. Vanessa Paiva, 
inspetora da Polícia Civil do Ceará, 
ministrará o curso (inscrições na 
Adepol ou de forma remota).

É DE CASA

Gente forte do ramo imobiliário 
local, que já não tem do que re-
clamar, ficou impressionada com 
o financiamento dado ao senador 
Flávio Bolsonaro para a compra 
de mansão no Lago Sul. Se todos 
recebessem a mesma confiança 
dos bancos, o mercado bombava 
ainda mais.

É MESMO?

Líderes empresariais se dizem 
impressionados com cenas da 
visita do Bolsonaro ao Ceará. Al-
guns até admitem que o governo 
perdeu a condição de gerir a cri-
se da saúde no País. O receio era 
a decretação do lockdown, o que 
acabou acontecendo para a Ca-
pital, anunciado ontem à noite.

INIMIGO DA HORA

Diferente dos vereadores e de-
putados bolsonaristas que não 
poupam a Prefeitura de Forta-
leza e Governo, estão em alta os 
prefeitos de Maracanaú, Cau-
caia, Juazeiro e São Gonçalo, 
com seus gestores de viés bolso-
narista. Agem sem politicagem 
nessa pandemia.

MOLECAGEM

O cantor Falcão, em sua irre-
verência, retweetou a seguinte 
frase da moléstia: “Eu não de-
sejo a morte de ninguém. Inclu-
sive, no caso do presidente da 
República, podem enterrá-lo 
vivo mesmo.”

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_

THIAGO GASPAR/ PREFEITURA DE FORTALEZA

14,6 MIL agentes de saúde 
atuam no Ceará
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operação SpooFing

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal, autorizou o Tribunal de Contas da 
União (TCU) a acessar parte das mensagens hac-
keadas da Lava Jato que constam na investigação 
da Operação Spoofing. A decisão atendeu a solicita-
ção do presidente da Corte de Contas a partir de um 
processo sob relatoria do ministro Bruno Dantas. A 
autorização valida o acesso aos documentos “desde 
que não estejam cobertos por sigilo”. Na prática, a 
medida permite ao TCU consultar os diálogos apre-
sentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva ao Supremo, na ação que questiona a 
imparcialidade do então juiz Sérgio Moro ao julgar 
o petista. Cópias das conversas foram requisitadas 
após o subprocurador-geral do Ministério Públi-
co junto ao TCU Lucas Rocha Furtado informar à 
Corte de contas que o acervo da Spoofing poderia 
contribuir em dois processos que discutem suposto 
conflito de interesse de Moro. (AE)

Lewandowski dá  
acesso ao TCU a 
mensagens hackeadas

retratação

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) absolveu ontem, 3, a desembargadora Ma-
rília de Castro Neves, do Tribunal de Justiça do 
Rio, do crime de calúnia contra a ex-vereadora 
Marielle Franco (PSOL), assassinada em março de 
2018. Nas redes sociais, a magistrada acusou fal-
samente a parlamentar de ter vínculos com fac-
ções criminosas, mas se retratou com uma carta 
de desculpas. A decisão unânime se baseou em 
dispositivos do Código Penal que prevê a extinção 
de punibilidade para acusados de calúnia e difa-
mação que fazem ‘retratação cabal' das ofensas 
que proferiu antes de serem sentenciados. Marília 
se tornou ré após o STJ aceitar uma queixa-cri-
me movida pela família de Marielle. A Procurado-
ria-Geral da República defendeu a condenação da 
magistrada, já que atribuição falsa de delito a ter-
ceiros não conta com o amparo no direito consti-
tucional à liberdade de expressão. (AE)

Desembargadora que 
caluniou Marielle é 
absolvida pelo STJ

Adufc repudia 
recomendação do MEC 

O Sindicato dos Docentes das 
Universidades Federais do Es-
tado do Ceará (Adufc) enviou 
à Reitoria da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC) ontem, 3, 
documento de repúdio contra 
ofício encaminhado pela ges-
tão superior que recomenda a 
proibição de quaisquer mani-
festações políticas nos âmbitos 
físico e virtual da instituição. O 
ofício tem origem no Ministério 
Público Federal (MPF) de Goiás 
e foi enviado pelo Ministério da 
Educação (MEC) às universida-
des federais de todo o País. O 
texto alerta que posicionamen-
tos ideológicos podem configu-
rar “imoralidade administrati-
va” e serem alvos de punições 
disciplinares.

Segundo nota publicada 
pela Adufc, o chefe de gabinete 
da Reitoria da UFC, Fernando 
Henrique Monteiro Carvalho, 
é o responsável por encami-
nhar mensagem eletrônica às 
unidades acadêmicas. O POVO 

apurou que, até o momento, 
três unidades foram notifi-
cadas: o Centro de Ciências, a 
Faculdade de Medicina e a Fa-
culdade de Direito. Julgando a 
medida como “inconstitucio-
nal”, a Adufc requereu à ges-
tão superior da Universidade o 
cumprimento de decisão pro-
ferida na Arguição de Descum-
primento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 548, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que ga-
rante liberdade de expressão a 
estudantes, docentes e técnico
-administrativos.

O ofício enviado pelo MEC 
às instituições federais em 7 
de fevereiro deste ano “re-
comenda a tomada de provi-
dências para ‘prevenir e punir 
atos político-partidários nas 
instituições públicas federais 
de ensino', bem como aponta 
que os recursos financeiros 
sob gestão destas institui-
ções não podem custear nem 
patrocinar ‘a participação de 

qualquer pessoa física ou jurí-
dica, ou, ainda, agrupamentos 
de qualquer espécie, em atos 
político-partidários'”. 

O POVO contatou a Reitoria 
da UFC em relação à aderên-
cia da instituição à recomen-
dação do MEC, mas não obte-
ve retorno até o fechamento 
desta matéria.

O presidente da Adufc, Bruno 
Rocha, alarma para um ponto 
específico da recomendação do 
MPF: a criação de canais de de-
núncia de movimentações po-
líticas no âmbito universitário. 
“É um canal de viés persecutó-
rio com grave teor de assédio 
aos docentes, à comunidade 
universitária como um todo, 
aos profissionais, aos servido-
res técnico-administrativos 
e aos estudantes. E traz para 
a gente grande preocupação 
quanto às garantias democrá-
ticas que estão na nossa cons-
tituição”, alerta Bruno. (Mateus 

Brisa, especial para O POVO)

| proibição de expreSSõeS políticaS |  Reitoria encaminhou

edIçÃo: domitila andrade  |  doMItIla.andrade@oPoVo.CoM.Br  |  85 3255 6101

Vulcão Sinabung da indonéSia

após entrar em erupção na 
última terça-feira, 2, o vulcão 
indonésio Sinabung segue 
expelindo uma grande coluna 
de cinzas e fumaça de vários 
quilômetros de altura sobre o 
nível do mar. os vulcanologistas 
registraram mais de 13 projeções 
que alcançaram 5km de altura 
sobre a ilha de Sumatra. as 
autoridades indonésias elevaram 
o nível de alerta para o vulcão, 
que já está no terceiro de uma 
escala de quatro. a nuvem de 
fumaça do Sinabung é a maior 
desde 2010. (aFp)

cortina 
de cinZaS 
e FUmaÇa

Hendra SYaMHarI / aFP

2,5
foi o pico do dólar comercial 
ontem, 3. a moeda, no 
entanto, encerrou o dia 
sendo vendido a r$ 5,664, 
após comentário de arthur 
lira sobre serem 
infundadas especulações 
que PeCs levariam risco ao 
teto de gastos

R$5,77

o papa Francisco realizará no sábado, 6, durante sua histórica 
viagem ao Iraque para apoiar as comunidades cristãs, um 
encontro muito simbólico com o grande aiatolá xiita ali Sistani, 
para aprofundar o diálogo fraterno, mas prudente, com os 
líderes muçulmanos. O pontífice argentino de 84 anos visitará a 
cidade sagrada de najaf. (aFp)

papa vai ao iraqUe

marco hiStórico
SaBaH arar / aFP

referência mundial na defesa dos direitos das mulheres, a 
cearense, fundadora e presidenta do Instituto que leva o seu nome, 
Maria da Penha, foi vacinada na última segunda-feira, 1, aos 76 
anos, contra a Covid-19 em Fortaleza. “É importante que tenhamos 
a consciência de pensar no coletivo e, principalmente, reconhecer o 
esforço científico dos profissionais que batalham diariamente. 
Vacina, sim!”, comemorou Maria da Penha.

maria da penha é vacinada 

imunização
Contra CoVId-19 

bilhões de reais foi o 
crédito aberto, 
aprovado pelo 
Senado, para a 
participação do Brasil 
no consórcio 
internacional Covax 
Facility
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O colapso da rede pública e 
sistema privado de saúde do 
Ceará, esgotados com pacientes 
da Covid-19, levou o governa-
dor Camilo Santana (PT) a de-
cretar lockdown em Fortaleza. 
O isolamento social rígido, com 
o funcionamento apenas de ati-
vidade essencial (veja quadro), 
começará amanhã, 5, e se es-
tenderá até 18/3. Serão 14 dias 
de confi namento domiciliar 
obrigatório na capital cearense. 
E mais cinco hospitais de cam-
panha serão abertos.  

Durante uma live, na noite 
de ontem, Camilo Santana, o 
prefeito José Sarto (PDT) e o 
secretários da saúde do Esta-
do e do Município – os médicos 
Carlos Roberto Martins Ro-
drigues (Cabeto) e Ana Estela 
Leite – anunciaram que não 
haveria outra saída para For-
taleza nesse momento crítico 
da segunda onda da pandemia 
do novo coronavírus. 

A Capital, ressaltou Santa-
na, é o epicentro da pandemia 
no Estado e as ações para con-
ter a velocidade da contami-
nação não têm sido sufi cientes 
para frear a circulação do ví-
rus da Covid-19. 

“Hoje (ontem), batemos o 
recorde de morte no Brasil 
inteiro (foram 1,910 mortes). 
Essa nova variante do vírus é 
muito agressiva, ela se pro-
paga mais rapidamente. É um 
cenário gravíssimo”, disse o 
governador petista. 

A quarta-feira de pandemia 
em Fortaleza, dia do anúncio 
do lockdown, foi marcada por 
100% da ocupação de leitos de 
UTI/Covid-19 em dez hospitais 
da rede pública. No geral, a 
média de ocupação de UTI das 
unidades públicas e privadas 
na Capital, ontem, estava em 
91,23% segundo dados da plata-
forma IntegraSus da Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesa).

“A quantidade de leitos que 
estamos abrindo não tem sido 
sufi ciente e a única forma de 
que a gente tem de sair da 
pandemia é a vacina. Porém, 
tem sido lenta porque não de-
pende só de nós. Depende do 
Plano Nacional de Vacinação”, 
justifi cou Camilo Santana. 
Ontem, o Ceará recebeu o 7º 
lote da CoronaVac com 115.600 
mil doses. No entanto, o que 
chegou até agora não cobre 
nem 4% da população.  

Além de Fortaleza, segundo 

O POVO apurou, pelo menos 70 
municípios receberão a reco-
mendação para adotar o lock-
down. Caso dos que estão na 
Região Metropolitana de For-
taleza e outros localizados no 
litoral, sertão e serras.    

De acordo com o governa-
dor, o Ceará tinha até o fi nal de 
dezembro do ano passado, 200 
leitos de UTI para infectados 

sido sufi ciente diante da ne-
cessidade de internar os casos 
mais graves que precisam de 
um leito de UTI ou de uma en-
fermaria”, revelou o Santana. 

O prefeito de Fortaleza, José 
Sarto, seguiu a mesma linha do 
governador para justifi car a o 
isolamento social durante os 
14 dias de lockdown. Sem de-
talhar os números, o pedetista 
disse que entre janeiro e feve-
reiro deste ano, o Município foi 
obrigado a aumentar a oferta 
de leitos em um quantidade 
“maior do que foi (em relação) 
ao pico da pandemia” em maio 
do ano passado.   

A aposta no confi namento 
da população por 14 dias, acre-
dita o médico José Sarto, teria 
efi ciência diante da falta de 
imunização da maior parte da 
população. “No decreto que nós 
baixamos há poucos dias, só 
com a restrição da circulação 
de pessoas e carros já diminuiu 
bastante o número, por exem-
plo, de acidentes para o Frotão. 
Isso faz com que a gente tenha 
mais leitos disponíveis para pa-
cientes de Covid, que são maio-
ria”, afi rma sem apresentar as 
estatísticas. 

Os 14 dias iniciais de res-
trição do ir e vir, determina-
dos pelo decreto estadual que 
será publicado hoje, tentarão 
interromper a transmissão 
viral. A aposta científi ca no 
lockdown, segundo o médi-
co e secretário Cabeto, é que 
reduza “o número de pessoas 
contaminadas que pode fazer 
crescer exponencialmente a 
quantidade de casos”. E, tam-
bém, “faz com que a chance 
de mutação (do vírus) dimi-
nua. Daí a importância do iso-
lamento, mesmo com todos os 
prejuízos (econômicos) que 
existem”, acredita Cabeto. 

| CONTENÇÃO | Governador Camilo Santana declara situação gravíssima em Fortaleza e tenta ganhar 

tempo para que sistema de saúde saia do colapso por causa da segunda onda da Covid-19 no Ceará 

FORTALEZA PASSARÁ  DIAS EM 

LOCKDOWN 

A PARTIR DE AMANHÃ

DEMITRI TÚLIO
demitri@opovo.com.br

DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

PREFEITO José Sarto, governador Camilo Santana e secretário da 
Saúde, Dr. Cabeto, anunciaram lockdown ontem

O QUE MUDA COM O LOCKDOWN 

ISOLAMENTO RÍGIDO

Em vigor desde o dia 27 de 
fevereiro, o toque de recolher já 
havia defi nido algumas regras. 
Veja quais devem permanecer e 
quais devem mudar com o 
lockdown:

CONTINUAM

Controle na circulação do trânsito, 
na entrada e na saída de Fortaleza 
com municípios limites; 
Proibição de festas, eventos e 
feiras em restaurantes, barracas 
de praia, hotéis e outros 
estabelecimentos em ambientes 
fechados e abertos;
Serviços de entrega, 
deslocamentos a aeroporto ou 
rodoviária para viagens, 
deslocamentos a atividades 
essenciais ou em razão do 
exercício da advocacia ou funções 
essenciais à Justiça, indústria e 
construção civil, dentre outras, 
são considerados essenciais e 
podem funcionar sem limitações 
de horário. Ainda assim, devem 
seguir normas sanitárias como 
uso obrigatório de máscaras, 
número controlado de clientes e 
medição de temperatura;
Proibição da entrada e 
permanência em hospitais, 
públicos ou particulares, de 
pessoas que não façam parte da 
operação, com exceção de 
pacientes e acompanhantes;
Adoção de trabalho remoto 
sempre que viável técnica e 
operacionalmente pelas 
atividades e serviços liberados 
para funcionar, inclusive no setor 
público;
Proibição do uso de espaços 

comuns e equipamentos de lazer 
de condomínios de praia ou 
urbanos;
Suspensão das aulas e atividades 
presenciais em estabelecimentos 
de ensino, público ou privado.

MUDAM

Recomendação para a 
permanência nas  residências e 
restrição à circulação de pessoas 
e veículos automotivos em vias e 
espaços públicos como praças, 
areninhas, calçadões e praias. 
Antes os horários eram 
controlados nos dias da semana 
e aos sábados e domingos. 
Agora a circulação é autorizada 
somente para acessar serviços 
urgentes ou por trabalhar em 
algum serviço essencial;
Suspensão do funcionamento 
do comércio de rua ou de 
shopping. Antes o 
funcionamento era permitido 
com restrição de horário;
As igrejas podiam funcionar em 
horário limitado, mas agora 
devem suspender o 
funcionamento;
Paralisação do transporte 
intermunicipal de passageiros, 
o qual funcionava com a 
condição de cumprir medidas 
sanitárias;
As academias e demais 
estabelecimentos voltados à 
prática de atividades físicas 
estavam operando com redução 
para 30% da capacidade de 
atendimento, mas devem ter as 
aulas suspensas.

com a Covid-19. Por causa da 
violência da nova onda de con-
taminação, a quantidade saltou 
para 933 UTIs (fora as UTIs/Co-
vid da Prefeitura de Fortaleza). 
E ainda assim, observa Camilo 
Santana, o governo estadual 
não está conseguindo atender a 
demanda crescente. 

“Estamos com 2.326 leitos de 
enfermaria, ou seja, são quase 
3.300 de leitos/Covid no Ceará 
já praticamente preenchidos e 
lotados. A quantidade não tem 

A quantidade de 

leitos que estamos 

abrindo não tem sido 

sufi ciente e a única 
forma de sair da 

pandemia é a vacina
CAMILO SANTANA,
Governador do Ceará
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A poucos dias de completar 
um ano do primeiro decreto que 
limitava o funcionamento dos 
setores produtivos no Ceará - 
em 19 de março de 2020 -, o Go-
verno do Estado se viu obrigado 
a tomar decisão semelhante e 
comércio e serviços voltarão a 
fechar as portas para o aten-
dimento presencial por 14 dias 
em Fortaleza. Mas, desta vez, 
indústria e construção civil fi -
caram de fora do lockdown.

O motivo da decisão está no 
baixo índice de contaminação 
por Covid-19 nas empresas 
destes setores, segundo ar-
gumentou o vice-presidente 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (Fiec), An-
dré Montenegro. “A indústria 
é essencial e nós estamos se-
guindo os protocolos sanitá-
rios, comprovadamente não 
somos propagadoras da Co-
vid”, afi rmou.

Já o presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil 
do Ceará (Sinduscon-CE), Pa-
triolino Dias, ressalta o acom-
panhamento rigoroso feito pe-
las construtoras para garantir 
o funcionamento na pandemia.

“Nós monitoramos 99 can-
teiros. São 6.946 trabalhadores. 
Destes, 320 funcionários foram 
contaminados, 17 pessoas inter-
nadas e, infelizmente, um veio a 
óbito”, afi rmou, acrescentando 
que os escritórios vêm estado 
parte em home o  ce.

Em situação de funciona-
mento inversa, o comércio, pego 
de surpresa, prepara-se para 
o atendimento não-presen-
cial. “Enfatizamos os prejuízos 
que poderão vir, mas a decisão 
cabe ao governo. Se coubesse 

a nós, empresários, defi niría-
mos a abertura mais extensa 
para evitar aglomeração e dar 
mais proteção a funcionários e 
clientes”, afi rmou Maurício Fi-
lizola, presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Ceará 
(Fecomércio-CE). Para ele, os 
empresários estão “pagando 
por aqueles que não fi zeram o 
papel corretamente”.

Ele também fez o alerta so-
bre a necessidade de um apoio 
do Estado para atenuar a situa-
ção econômica das empresas e 
observou que a paralisação de 
comércio e serviços deve ter 
impacto signifi cativo aos cofres 
públicos também, como aconte-
ceu há cerca de um ano.

| FUNCIONAMENTO AMEAÇADO | Empresários lamentam decisão do Governo 

e apontam para impacto sobre a economia do Ceará nos próximos dias

COM CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA FORA, 
COMÉRCIO CALCULA IMPACTO

BARBARA MOIRA

CONSTRUÇÃO diz monitorar canteiros para seguirem 
protocolos de segurança sanitária

municípios cearenses até 
agora decretaram lockdown 
para tentar conter o avanço da 
Covid-19 no estado



Base apoia medida de Camilo; 
oposição fi ca dividida

Legislativo. Anúncio

A decisão do governador Ca-
milo Santana (PT) e do prefeito 
José Sarto (PDT) de decretar 
isolamento social rígido em 
Fortaleza dividiu opiniões entre 
membros do Legislativo do Es-
tado. No noite de ontem, horas 
após o anúncios, vários deputa-
dos e vereadores defenderam 
ou criticaram a medida, com 
alguns apoios partindo inclusi-
ve de nomes da oposição.

Presidentes da Assembleia 
Legislativa (AL-CE) e da Câ-
mara Municipal de Fortaleza 
(CMFor), Evandro Leitão (PDT) 
e Antônio Henrique (PDT), res-
pectivamente, também se ma-
nifestaram em apoio à medida 
de lockdown.

“O momento é difícil. O Bra-
sil atinge recordes de famílias 
enlutadas. No Ceará, todos os 
esforços estão sendo feitos para 
acolher quem precisa de cui-
dados médicos. O cumprimen-
to do isolamento social rígido 
é, neste momento, necessário 
para salvar vidas”, disse Leitão.

“Nosso sistema de saúde já 
está no limite e a prioridade 
agora é preservar vidas. Confi a-
mos nas autoridades em saúde 
e, diante de uma pandemia que 
persiste devastando famílias, 
todos os esforços devem ser fei-
tos para proteger as pessoas”, 
destacou Antônio Henrique.

Mesmo entre integrantes 
da oposição à gestão estadual, 

houve quem manifestasse apoio. 
“É uma decisão difícil e dura. O 
próprio governador, interna-
mente, deve resistir. Só que ele 
não pode não ceder ao que as au-
toridades de saúde determinam. 
Estamos diante de uma exaustão 
do sistema de saúde, essa medi-
da já vem é atrasada”, diz o opo-
sitor Heitor Férrer (Solidarieda-
de), que é médico. 

“Na ausência de vacinação 
em massa, a única possibilida-
de de diminuir a contaminação 
é com o distanciamento social. 
O momento é trágico e precisa 
de medidas drásticas”, afi rmou 
Renato Roseno (Psol).

Vereador do Pros que lidera 
a oposição a José Sarto na CM-
For, Márcio Martins foi uma das 
vozes discordantes. 

“A equipe do governo está 
perdida. No primeiro surto da 
doença eles tiveram a oportu-
nidade de se precaver. A se-
gunda onda nunca fi cou des-
cartada, a própria OMS alertou. 
Eles tiveram oportunidade de 
fazer isso. Essa situação agora 
mostra que a equipe do gover-
no não aprendeu, poderia ter 
tirado inúmeras experiências 
e não o fez”, disse o vereador, 
afi rmando ainda que, com o 
lockdown, “o governador acha 
que resolve um problema e nos 
traz outros, sobretudo na gera-
ção de desemprego e da fome”. 
(Carlos Mazza)

Fortaleza é o 6º município a 
decretar lockdown no Ceará 

Saúde. Contenção

A capital cearense é o sexto 
município a adotar o lockdown 
no estado como forma de redu-
zir fl uxo e enfrentar a pandemia 
de Covid-19, que se agravou nas 
últimas semanas. 

Chamada de isolamento so-
cial rígido pelo Governo do Esta-
do, a medida prevê que, durante 
sua vigência, entre os dias 5 e 18 
de março, fi ca vetado o funcio-
namento de atividades não-es-
senciais de forma presencial.
Além de Fortaleza, que entra na 
modalidade a partir de amanhã, 
estão sob lockdown as cidades 
de Mombaça, Santa Quitéria, 
Meruoca, Palhano e Pentecoste. 

Em transmissão ao vivo on-
tem, o governador do Ceará, 
Camilo Santana (PT), e o prefeito 
de Fortaleza, José Sarto (PDT), 
decretaram lockdown na Capi-
tal por 14 dias. 

Durante o anúncio, Camilo 
disse que a decisão foi tomada 
após dia inteiro de reuniões com 
o comitê que decide ações con-
tra Covid-19 e, na parte da noite, 
com o setor produtivo.Segundo 
ele, Fortaleza retorna ao siste-
ma de lockdown por causa do 
aumento signifi cativo na circu-
lação do coronavírus na região, 
que se caracteriza como um 
epicentro da pandemia no Esta-
do. Conforme dados atualizados 
no fi m da tarde dessa quarta-
feira pela plataforma Integra-
SUS, da Secretaria Estadual da 

Saúde (Sesa), o Ceará chegou a 
434.154 casos confi rmados de 
Covid-19, enquanto os óbitos 
somam 11.432. 

Desde janeiro, regras cada 
vez mais duras contra a pande-
mia têm sido adotadas no esta-
do. O decreto que está em vigor 
passou a valer desde o último 
sábado, 27 de fevereiro, e havia 
antecipado o horário do toque 
de recolher para as 20 horas e 
também reduzido ainda mais o 
horário do fechamento de co-
mércio e serviços.

Esse decreto teria validade 
até o domingo que vem, dia 7. 
Diante da gravidade do cenário, 
porém, o Governo se antecipou e 
decretou medidas mais severas 
para conter o avanço da enfer-
midade. Entre elas, o fechamen-
to de serviços considerados não 
essenciais. A primeira vez que o 
Governo adotou o lockdown foi 
em maio passado, no pico de ca-
sos de Covid. A medida se esten-
deria até junho daquele ano. 

Leia mais na 8,9, 18 e 19 

Fatalmente, em 
poucos dias, os 
hotéis vão zerando 
suas ocupações 
e fechando suas 
portas. É um 
lockdown na nossa 
economia”

Régis Medeiros,
presidente da Abih-CE

Com o decreto de lockdown 
em Fortaleza, as entregas em 
domicílio seguem como ativida-
des essenciais e permitidas em 
horários restritos. Condição que 
já fazia parte da realidade para 
bares e restaurantes. 

“Nós não somos os culpados 
de tudo. A prova está aí! Restrin-
giram tanto bares e restaurantes 
e, no fi m, não resolveu. Eu espe-
ro que em uma futura retomada 
isso seja levado em consideração, 
que o nosso setor seguindo pro-
tocolos e com fi scalização possa 
funcionar e ajudar no achata-
mento da curva da pandemia”, 
provocou Taiene Righetto, pre-
sidente da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes no Ceará 
(Abrasel-CE).

Quem também já se prepara 
para suspender o funcionamen-
to é o setor de hotéis. “Eu me 
lembro como se fosse hoje o dia 
que fechei o meu hotel em 27 de 
março do ano passado. Não es-
perava nunca mais a possibilida-
de de ter que fechar um hotel na 
vida”, lamentou Régis Medeiros, 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Hoteis no 
Ceará (Abih-CE). 

Apesar de os hotéis não se-
rem obrigados a fechar, ele ob-
servou que “com a Cidade em 
lockdown, os hóspedes que es-
tão em Fortaleza irão aos pou-
cos retornar para suas cidades 
de origem e os que viriam vão 
cancelando suas vindas”. (Cola-
borou Adriano Queiroz) 
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Ex-ministro da Saúde do go-
verno de Jair Bolsonaro (sem 
partido), o médico Luiz Henrique 
Mandetta afi rma que a “lideran-
ça tóxica” do presidente da Re-
pública pode agravar ainda mais 
o quadro sanitário no País, que 
chegou ontem a novo recorde de 
mortos por Covid-19: 1.840.

Em entrevista exclusiva ao 
O POVO, Mandetta diagnosti-
cou que o cenário de pandemia 
ainda deve piorar nas próximas 
semanas. “Pode piorar, sim, 
porque temos uma lideran-
ça tóxica, muito tóxica, muito 
nefasta na condução do posto 
maior do país”, diz.

Segundo ele, o “Brasil tem 
uma crise de saúde potenciali-
zada por uma crise política”, que 
se torna mais grave porque as 
“decisões do presidente são de-
cisões políticas”.

“Bolsonaro não é louco”, ar-
gumenta Mandetta, “não é ig-
norante, é um erro as pessoas 
falarem ‘ele é assim mesmo, ele é 
insano, faz isso por despreparo'. 
Não. Ele sempre jogou contra”.

Para Mandetta, que travou 
quedas de braço com o chefe, 
o presidente sabotou ações da 
pasta comandada por ele até 
meados do ano passado, quando 
deixou o cargo após desentendi-
mento em torno das medidas a 
serem encampadas contra a Co-
vid – Bolsonaro defendia aber-
tura do comércio e uso de medi-
camento sem efi cácia; já o então 
ministro reiterava a importância 
de reduzir o fl uxo de pessoas ao 
máximo e assegurar disponibili-
dade de leitos de UTI.

“No eixo da prevenção, ele 
sabotou lavagem das mãos, uso 
de máscaras, sabotou a questão 
da aglomeração, sabotou a tes-
tagem”, cita o ex-auxiliar. “No 
eixo do atendimento, ele sabo-
tou criando a fi gura da cloro-
quina, criando dúvidas sobre a 
conduta médica, criando uma 
série de fake news.”

O médico acrescenta que Bol-
sonaro é responsável por “crime 
contra saúde quando aglomera, 
quando vai ao Ceará num dia de 
extrema dor para os cearenses e 
provoca uma aglomeração”, re-
ferindo-se à visita presidencial à 
cidade de Tianguá na última sex-
ta-feira, 26, para assinatura de 
ordem de serviço de um viaduto.

“Na semana passada, ele 
questionou o uso de máscaras”, 
continua. “Ele tem já uma série 
de posicionamentos profunda-
mente de sua responsabilidade, 
que não podem ser terceiriza-
dos para ninguém”.

E complementa: “Ações con-
cretas de boicote à saúde pública, 
Bolsonaro tem pelo menos umas 
dez. É lamentável, deplorável e 

triste um país ver um líder falar 
isso num momento como esse”. 

Hoje fora do Governo e co-
tado como presidenciável pelo 
DEM, partido ao qual é fi liado, 
Mandetta também avalia a evo-
lução da doença no Brasil e pro-
jeta que as próximas semanas 
são determinantes, sobretudo 
porque os indicadores de saúde 
se deterioraram, de acordo com 
dados recentes de acompanha-
mento da enfermidade. 

“Acho que vamos ter uma 
pandemia em escala nacional. 
Nós temos hoje uma epidemia 
em todo o Nordeste, na região 
Sul e no Sudeste, que onde a gen-
te tem a maior concentração de 
população”, adverte.

O risco, prossegue o ex-mi-
nistro, é que o caos visto dias 
atrás no Amazonas, onde fal-
taram oxigênio e outros itens 
básicos para o atendimento de 
pacientes em condições graves, 
se repita agora numa proporção 
maior e, diferentemente da pri-
meira onda, simultânea, o que 
impediria inclusive a transfe-
rência de acamados de um es-
tado para outro.

“O que aconteceu em Manaus 
foi que esse colapso, agravado 
por uma total falta de monito-
ramento, planejamento e ação, 
por conta dessa condução equi-
vocada, errada e burra, chegou 
a esse ponto”, declara Mandetta. 
“Se fosse um país sério, essas 
pessoas já estariam devida-
mente enquadradas.”

Ainda para o ex-ministro, 
houve erro, porém, na iden-
tifi cação e monitoramento da 
nova variante do vírus, o que 
acabou contribuindo para 
que a doença se disseminasse 
mais rapidamente.

“A gente nem sabe quando 
essa variante começou, para 
saber o comportamento dela e 
quando ganha escala. A partir 
do momento em que começou 

a aumentar o número de casos 
em Manaus e a variante era de 
lá, o ministério não monitorou, 
não cuidou, deixou acabar o oxi-
gênio de um sistema de saúde 
que já é frágil”, aponta.

Questionado sobre como o 
cenário pode estar dentro de 
15 dias, com eventual colapso 
na rede, Mandetta responde: 
“O colapso é quando você tem o 
direito de ir para o sistema de 
saúde, tem o dinheiro, tem pla-
no de saúde, tem ordem judi-
cial, mas simplesmente não tem 
o acesso. Infelizmente, quando 
isso ocorre, as pessoas acabam 
falecendo sem ter o direito de 
lutar pela vida”.

| EXCLUSIVO | Em entrevista ao O POVO, ex-ministro da Saúde Luiz 

Henrique Mandetta diz que saúde pode colapsar no Brasil nas próximas 

semanas e que conduta de Bolsonaro é “tóxica”

“Conduta tóxica” de 
Bolsonaro pode levar a 
colapso da saúde, 
diz Mandetta

JÚLIO NASCIMENTO/PR

Uma candidatura Luiz 
Henrique Mandetta na dis-
puta presidencial de 2022 po-
deria trazer alguma confu-
são ao cenário eleitoral, mas 
não creio que tenha força 
para alterar posições e pos-
sibilidades. O ex-ministro da 
Saúde bagunçaria o quadro 
da briga pelo voto do eleitor 
conservador, de direita, an-
tiesquerda, ao mesmo tempo 
em que enfrentaria a forte 
barreira de um bolsonaris-
mo que o coloca no mesmo 
plano, por exemplo, dos pe-
tistas. Parece complicado e 
confuso, mas é o que é.

Mandetta se fez nacional, 
olhando lá o começo de sua 
projeção, por um discurso 
antipetista forte e um foco 
negativo especial no Mais 
Médicos. Deputado federal 
à época do governo Dilma 
Rousseff pelo Mato Grosso do 
Sul, já filiado ao DEM, ganhou 
espaços com os ataques, da 
tribuna, ao programa e, es-
pecialmente, à presença dos 
cubanos no País. Vale dizer, 
ele decidiu não disputar ree-
leição em 2018, dizendo-se 
cansado da Câmara.

É mais ou menos o que lhe 
abriria caminho para virar, 
depois, ministro da Saúde do 
começo do governo Bolsona-
ro. Aliás, cargo no qual pode 
extinguir o programa petista 
do qual virara crítico núme-
ro um, certamente o grande 
prazer que lhe proporcionou a 
passagem pelo cargo, ou, tal-
vez até, o único.

Inimigo do inimigo 
pode virar aliado

A animada experiência no 
Executivo lhe deixou como 
saldo um novo inimigo polí-
tico, no lado em que milita, 
à direita, situação que cer-
tamente estará no centro de 
seu discurso eleitoral caso 
venha mesmo a entrar na dis-
puta. Bolsonaro e Mandetta 
se odeiam, não há termo que 
expresse melhor o sentimen-
to de um em relação ao outro, 
com uma mútua intensidade.

A opção do ex-deputado e 
ex-ministro passa a ser in-
teressante de verdade como 
alternativa para uma perspec-
tiva de composição que, nesse 
caso sim, poderia gerar mais 
do que confusão. É antiga a 
paquera do DEM com o ex-mi-
nistro (e ex-governador) cea-
rense Ciro Gomes, pré-can-
didato do PDT à presidência, 
aliás, uma relação que quase 
virou casamento já em 2018.

Uma aliança Ciro-Mandetta 
seria uma grande novidade e 
juntaria nomes aptos a agre-
gar valor um ao outro, já que 
existe anti-Bolsonaro pela di-
reita e pela esquerda e os lados 
poderiam se sentir represen-
tados num acordo político que 
envolvesse os dois. Uma chapa 
quente, forte. E capaz de aten-
der àquele segmento que busca 
desesperadamente uma opção a 
Bolsonaro que não venha do PT.

PONTO DE VISTA

GUÁLTER GEORGE
gualter.george@opovodigital.com

HENRIQUE ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br

O POVO MAIS
MAIS.OPOVO.COM.BR

O assinante OP+ pode assistir 
na íntegra a entrevista 
exclusiva do ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta

Ações concretas 
de boicote à 
saúde pública, 
Bolsonaro tem 
pelo menos umas 
dez. É lamentável, 
deplorável e triste 
um país ver um 
líder falar isso 
num momento 
como esse”

Luiz Henrique Mandetta, ex-
ministro da Saúde

EX-MINISTRO 
da Saúde fez 
pesadas críticas 
à conduta de 
Bolsonaro na 
pandemia
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LOJAS fechadas em Fortaleza 
durante lockdown de 2020

A TENTATIVA DE EVITAR 
UMA TRAGÉDIA MAIOR

F
ortaleza, o Ceará, o Brasil e o mundo vivem um tris-
te tempo. É terrível que a capital cearense tenha de 
voltar ao lockdown. Ninguém gostaria disso. Mas 
não é essa a causa da tristeza. Essa é uma tenta-

tiva de resposta ao problema em si, que é a pandemia. É 
uma decisão que nitidamente veio sendo adiada. O Brasil 
contabilizou ontem inacreditáveis 1.910 mortos. Teve gente 
mais indignada com o decreto de lockdown que com esse 
número. Aliás, teve gente indignada com o lockdown que 
não ligou para esse número.

Por que Fortaleza entrará amanhã em lockdown? Por uma 
série de motivos em cadeia: o número de casos de Covid-19 
cresce, a gravidade deles aumenta e a rede hospitalar está 
saturada. Esse é o indicador que os governos acompanham 
mais de perto: há leitos hospitalares, há UTIs para atender 
os pacientes? A situação é limite. Há já espera por leitos. 
Governante nenhum — nenhum — que esteja nessa gestão 
direta vai assistir à saturação da rede hospitalar sem tomar 
medidas para tentar evitar que pessoas morram à míngua. 
Obviamente vem à mente o presidente Jair Bolsonaro. Ele 
ontem disse que jamais decretaria lockdown, se dependesse 
dele. Mas ele não tem essa responsabilidade na ponta. Se 
tivesse, não digo nem que teria a sensibilidade, mas creio que 
algum auxiliar o alertaria para o sangue que teria nas mãos. 
Se não por humanismo, políticos agem por pragmatismo.

Fortaleza entrará em lockdown para que os hospitais não 
fiquem saturados, para evitar que a população fique sem 
atendimento. Alguém acha que seu negócio tem mais valor 
que isso? Entramos num momento muito difícil. Vivemos 
uma emergência. A maior crise de nosso tempo. Não a 
econômica. Essa é desdobramento. É a crise de saúde. Há 
muita gente nos hospitais, à espera de leitos ou enterrando 
seus entes queridos. Façamos tudo para que passe logo.

ÉRICO 
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É PUBLICADA 
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A CRÍTICA A CAMILO E SARTO

A decisão anunciada pelo governador Camilo Santana (PT), 
pelo prefeito José Sarto (PDT) e pelo secretário da Saúde, Dr. 
Cabeto, tem sido bombardeada. Causa prejuízo econômico, 
social e emocional. Não cabem críticas ao que têm decidido as 
autoridades? Certamente decisões públicas estão submetidas 
a essa avaliação. E eu tenho, sim, críticas. Diferentes, por 
certo, da maioria que tem sido feitas.

Camilo anunciou o aumento das restrições no fim de 
janeiro. Amplificou para o período desde antes até logo 
depois do Carnaval. Passada a folia que não houve, novas 
restrições, aprofundadas uma semana depois, até chegar 
à decisão limite. Sem fazer segredo, o governo tentou até 
aqui preservar as atividades econômicas. Até que não 
deu mais. Ontem, antes do anúncio, ele se reuniu com 
representantes empresariais.

Qual minha crítica a Camilo? Parece-me que foram sendo 
tentadas medidas paliativas, de menor impacto tanto 
negativo quanto positivo. E que foram se agravando cada 
vez mais — primeiro a pandemia e depois os casos. 
Parece-me que, se tivessem sido tomadas antes medidas 
mais duras, teríamos hoje um cenário melhor. Talvez não 
chegasse a quadro tão grave.

Entendo, todavia, a tentativa de preservar a economia. 
O impacto é enorme, com recessão e desemprego. Tem 
uma questão pragmática para o Estado: a arrecadação 
cai bastante. E tem o aspecto político, da enorme pressão. 
Ainda assim.

Se os críticos batem no governador, no prefeito, no secretário 
e no comitê pelas medidas que anunciam agora, minha 
crítica é por não terem adotado antes ações numa escalada 
que já se desenhava inevitável.

O Senado aprovou, em pri-
meiro turno, o texto-base da 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) Emergencial, for-
mulada para destravar uma 
nova rodada do auxílio emer-
gencial e acionar medidas de 
contenção de gastos no futuro. 
Foram 62 votos favoráveis e 16 
contrários. Após análise das al-
terações no texto, a medida será 
votada em segundo turno nesta 

de “balão de ensaio” do Senado 
nos bastidores.

Agora, a negociação é usar 
a economia de recursos do or-
çamento do Bolsa Família nos 
quatro meses de concessão do 
auxílio para reforçar o progra-
ma no segundo semestre.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, esteve  ontem com o 
ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Bruno Dantas. 
No encontro, foi discutida a pos-
sibilidade de edição de uma me-
dida para o pagamento do auxí-
lio sem aprovação da PEC.

O próprio ministro Dantas 
sinalizou essa possibilidade em 
tuíte postado nas suas redes 
sociais como tentativa de evi-
tar que a votação desfi gurasse o 
teto de gastos.

O parecer do senador Marcio 
Bittar (MDB-AC) autoriza o go-
verno a conceder uma nova ro-
dada do auxílio emergencial em 
2021. O benefício será pago após 
abertura de crédito extraordi-
nário no Orçamento, aumen-
tando o endividamento da União 
e limitado a R$ 44 bilhões.

O custo extra com a nova 
rodada do auxílio emergencial 
deve fi car entre R$ 35 bilhões e 
R$ 40 bilhões, segundo estima-
tiva do governo. Essa despesa 
fi cará fora do teto de gastos, 
da regra de ouro e da meta de 
resultado primário. A propos-
ta dispensa a necessidade de o 
crédito cumprir a “urgência” e a 
“imprevisibilidade” exigências 
na Constituição para esse tipo 
de instrumento.

Em contrapartida, a PEC 
aciona automaticamente gati-
lhos para contenção de gastos na 
União quando a despesa obriga-
tória, como salários, ultrapassar 
95% do total das despesas pri-
márias, que também incluem in-
vestimentos. Com isso, o governo 
poderá congelar a remuneração 
do funcionalismo e evitar o cres-
cimento de subsídios.

Os gatilhos, porém, só seriam 
acionados em 2025, de acordo 
com projeção da Instituição Fis-
cal Independente (IFI) do Sena-
do, o que coloca o ajuste em um 
cenário ainda longínquo para o 
governo do presidente Jair Bol-
sonaro. Ele poderia, por exem-
plo, conceder reajustes salariais 
em 2022, ano de eleição.

A PEC autoriza o governo 
federal a decretar um novo 
estado de calamidade a qual-
quer momento para combater 
efeitos sociais e econômicos de 
uma crise, como a da covid-19. 
Nesse caso, o mecanismo per-
mite ao Executivo aumentar 
gastos por meio de um proces-
so simplifi cado, sem respei-
tar a maioria das limitações 
fi scais, e conceder benefícios 
como repasse a Estados e mu-
nicípios e socorro a empresas. 
Como compensação, terá de 
acionar automaticamente os 
gatilhos e congelar salários e 
novas despesas obrigatórias 
durante a calamidade. Versão 
anterior do parecer acionava a 
contenção por dois anos após 
esse período, mas a medida 
recebeu críticas e foi alterada. 
(Agência Estado)

PLENÁRIO do Senado vai votar em 2º 
turno a PEC nesta quinta-feira
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| BENEFÍCIO | Governo conseguiu aprovar gatilhos 

para contenção de despesas

Senado aprova PEC 
Emergencial com 
auxílio limitado a R$ 44 bi

quinta-feira. Aprovada nesta 
etapa, a proposta vai para a Câ-
mara dos Deputados.

A votação ocorreu após uma 
articulação de líderes do Se-
nado para retirar as despesas 
do Bolsa Família, calculadas 
em R$ 34,9 bilhões, do teto de 
gastos neste ano. A tentati-
va causou reação negativa da 
equipe econômica e do mer-
cado fi nanceiro e foi chamada 

bilhões de reais é a 
estimativa máxima do 
governo para custear 
o auxílio

40
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Vereadores de Fortaleza e 
entidades sindicais que repre-
sentam servidores municipais 
conseguiram nesta quarta-fei-
ra, 3, chegar a acordo sobre 
pontos que envolvem a reforma 
da Previdência municipal.

Assim, o projeto de emenda 
à lei orgânica 005/2021, aque-
le que prepara terreno para a 
chegada da lei complementar 
que reformará de fato o sis-
tema previdenciário, fica com 
situação encaminhada para 
ser votado e aprovado nesta 
quinta-feira, 4, em plenário, 
em primeira discussão. A par-
tir disso, contam-se dez para a 
segunda discussão.

O diálogo começou logo de 
manhã, quando no gabinete do 
presidente do Legislativo, An-
tônio Henrique (PDT), a base 
do prefeito José Sarto (PDT) 
concordou primeiramente em 
dar acesso a servidores à mi-
nuta do projeto de lei comple-
mentar da reforma. A reunião 
foi acompanhada por parla-
mentares críticos da propos-
ta e da condução dada a ela, 
como Guilherme Sampaio (PT) 
e Enfermeira Ana Paula (PDT).

Com base no combinado, 
o texto ficou de ser repassa-
do às entidades sindicais até 
a 0 hora desta quinta-feira. 
Uma queixa comum entre os 
servidores mobilizados é de 
que estão “no escuro”, ou seja, 
sem saber o que a lei comple-
mentar vai preservar ou re-
tirar direitos. Na perspectiva 
deles, isso travou inclusive a 

possibilidade de negociação.
Mas alguns dos pleitos de-

les foram atendidos já nessa 
quarta-feira. A matéria que 
será apreciada em plenário 
recebeu duas emendas assi-
nadas por todos os vereadores 
presentes à Casa.

Uma delas reduz em cin-
co anos a idade mínima para 
aposentadoria de professores 
na comparação com as demais 
áreas do serviço municipal. Ou 
seja, 60 para homens e 57 para 
mulheres. É o que se aplica a 
nível federal.

Adiante, outro tópico deter-
mina que a lei complementar 
estabelecerá idade e tempo de 
contribuição diferentes para 
aposentadoria de servidores 
cujas atividades sejam exer-
cidas com “efetiva exposição a 
agentes químicos, físicos e bio-
lógicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, ve-
dada a caracterização por cate-
goria profissional ou ocupação.”

Em outro tópico aprovado 
na Comissão Especial, ficou 
assegurado para fins de apo-
sentadoria a contagem dos 
anos em que o hoje servidor 
contribuiu para o Regime Ge-
ral de Previdência fora do ser-
viço público. Outra parte do 
acordo realizado no gabinete 
de Antônio Henrique é o de 
uma agenda para discussão da 
reforma previdenciária.

A lei complementar será de-
batida na próxima terça-feira, 
9, em dois momentos: às 9 ho-
ras e às 15 horas com dirigentes 
sindicais. No primeiro encon-
tro, discute-se as regras gerais. 
À tarde, as específicas para 
profissionais da educação. É 
quando a definição sobre o que 
permanece, o que muda e o que 

| RefoRma | Parlamentares votam projeto que abre 

caminho para Previdência nesta quinta-feira, em 1ª discussão. Agenda de negociações vai começar na próxima semana

Acordos em reunião fazem 
Previdência avançar na 
Câmara Municipal

BarBara Moira

SErvIDorES voltaram a protestar 
ontem em frente à CMFor

carloS HolanDa

carlosholanda@opovo.com.br

acaba começa para valer.
Para o líder do PDT na Câ-

mara, Júlio Brizzi, o avanço é 
resultado direto da disposição 
para o diálogo demonstrada 
pelo presidente da Casa, pelo 
líder do governo, Gardel Ro-
lim (PDT), além da participa-
ção dos partidos de situação, 
oposição, e da disposição dos 
servidores. “A natureza do Le-
gislativo é o debate.”

Ana Cristina Guilherme, 
presidente do Sindicato Único 
dos Trabalhadores em Educa-
ção do Ceará (Sindiute), des-
taca a manutenção de direitos 

adquiridos. Segundo ela um 
modo de abrir as negociações 
na terça-feira “mais tranqui-
la porque não temos nenhuma 
faca apunhalada.”

Guilherme Sampaio, por sua 
vez, classificou a reunião como 
o “primeiro momento mais res-
peitoso e produtivo que a dis-
cussão sobre esse tema teve” 
até então. O petista diz ter 
apresentado outras propostas, 
como a garantia de que apo-
sentados tenham reajuste dos 
vencimentos na mesma época e 
no mesmo percentual dos ser-
vidores ativos.

anos deve ser a redução 
da idade mínima para 
aposentadoria para 
professores do município, 
segundo o acordo: 60 anos 
para homens e 57 para 
mulheres

5
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Elas estão presentes em 43 
de cada 100 lares cearenses. 
Estamos falando das antenas 
parabólicas, tecnologia que 
leva sinal de televisão via saté-
lite, mesmo para as localidades 
mais remotas.

Mas o que foi considerado um 
avanço nas telecomunicações 
durante o século XX, quase 
se tornou um entrave para a 
implantação do sistema 5G no 
Brasil, que permitirá a trans-
missão de dados de internet 
em altíssima velocidade.

Isso porque uma das faixas 
de frequência a serem utilizadas 
para transmissão de dados da 
internet 5G, a de 3,7GHz, já é usa-
da para enviar sinais de TV para 
antenas parabólicas. Atualmen-
te, as antenas parabólicas ope-
ram na frequência entre 3,7GHz 
e 6,45 GHz, na chamada banda C. 
Já a tecnologia 5G destinada ao 
consumidor final precisa operar 
entre as frequências de 3,3 GHz 
e 3,7GHz, o que poderia causar 
interferências ou até mesmo 
derrubar o sinal de televisão de 
quem usa antena parabólica.

Para resolver o impasse, a 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) decidiu que 
as transmissões para quem usa 
antena parabólica passem a ser 
feitas na banda Ku, que opera 
em frequências entre 15,35 GHz 
a 17,25 GHz. Além disso, o órgão 
regulador estabeleceu no edital 
para o leilão do 5G que as ope-
radoras interessadas em atuar 
com essa tecnologia no Brasil 
serão responsáveis por instalar 
kits adaptadores nas residên-
cias dos usuários de antena pa-
rabólica para que eles passem 
a receber o sinal de televisão já 
na nova faixa de frequência e 
com imagem digital, em vez de 
analógica, como é hoje.

Segundo detalhou o con-
selheiro da Anatel, Carlos 

Baigorri, na coletiva de lança-
mento do edital de licitação do 
5G, realizada no último dia 26, 
“as pessoas vão receber um kit 
gratuito, que vai conter uma 
antena menor, pois a parabó-
lica em si vai parar de funcio-
nar”. A agência explicou ainda 
que será criada uma entidade, 
a ser gerida pelas empresas 
vencedoras do leilão (previsto 
para julho), que coordenará a 
distribuição e a instalação des-
ses equipamentos.

No Ceará, por exemplo, 1,2 
milhão de domicílios (43,2% do 
total) usam antena parabólica. 
Desse número, quase 399 mil 
lares (13,9% do total) têm como 
única forma de acesso à progra-
mação de TV o uso de tais equi-
pamentos. Os dados são os mais 
recentes coletados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e constam da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tragem de Domicílios - Única 
(Pnad Única) de 2018, que foi 
focada em informações sobre 
as telecomunicações no Brasil. 
O estudo mostra, ainda, que o 
Estado tem média superior à do 
País no que se refere ao uso de 
antenas parabólicas. No Brasil, 
20,8 milhões de lares (30% do 
total) possuem o equipamento, 
sendo que em 4,8 milhões (6,9% 
do total) esse é o único meio 
para se assistir televisão.

De acordo com o professor 
titular de Telecomunicações da 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Rodrigo Porto, “a Anatel 
foi correta ao levar em conta 
essa realidade que, inclusive, é 
uma característica muito par-
ticular do Brasil e de alguns ou-
tros países emergentes, já que 
as parabólicas são equipamen-
tos de custo mais acessível em 
regiões mais carentes. Isso não 
é um problema na Europa ou 
nos Estados Unidos que podem 
implantar o 5G sem maiores 
preocupações, mas aqui era uma 
questão realmente relevante”.

Ele relembra que o País já 
passou por desafios similares 
na implantação de outras tec-
nologias de telecomunicação, 
tais como a TV Digital e o 4G.

| IMplANtAçãO dO 5G | Processo é necessário por 

conflito entre faixas de frequência da transmissão de sinais de TV com os da nova geração de internet móvel

Migração do sinal de 
parabólicas atingirá 1,2 mi de 
domicílios no CE

Sara Maia, eM 03/08/2011

ANTENAS parabólicas são único meio de 
acesso à tV em 399 mil domicílios cearenses

EDITAL

o edital de 
licitação do 5G 
ainda precisa 
passar pela 
avaliação do 
tribunal de 
Contas da 
União (tCU). 
além da faixa 
de 3,5 GHz, 
destinada ao 
consumidor 
final, também 
serão 
ofertadas 
outras três 
faixas: as de 
700 MHz e 
de 2,4 GHz, 
inicialmente 
para melhoria 
dos serviços 
de 4G já 
existentes; 
e a faixa de 
26GHz, para 
5G em banda 
larga fixa.
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Anatel mira em upgrade em  
duas tecnologias de uma só vez

Mudança. Qualidade em internet

O leilão do 5G é estimado 
em R$ 35 bilhões e visto pela 
Anatel como uma oportunida-
de de melhorar exponencial-
mente a qualidade da internet 
no País, ao mesmo tempo em 
que atualiza a tecnologia usa-
da na transmissão de TV por 
antenas parabólicas.

Segundo o presidente da 
agência, Euler de Morais, “a 
maior parte dos recursos que 
forem obtidos com o leilão vai 
ser destinada a compromissos 
de investimentos, incluindo a 
própria migração do sinal de TV 
por antena parabólica, além de 
recursos para expandir a rede 
de fibra ótica nas regiões Norte 
e Nordeste e para levar internet 
móvel às rodovias federais”. 

A adoção de filtros 

tecnológicos para tentar evitar 
interferências no sinal das pa-
rabólicas foi uma das opções 
avaliadas pela Anatel para 
solucionar o problema e era a 
opção preferida das operado-
ras de internet, por ser tida 
como mais barata e rápida de 
ser implantada, mas simula-
ções feitas em computador in-
dicaram que essas ferramen-
tas não seriam eficientes para 
impedir interferências.

Segundo o professor titular 
de Telecomunicações da UFC, 
Rodrigo Porto, caso tivesse sido 
adotada a solução dos filtros, o 
País “perderia uma oportuni-
dade de superar essa tecnologia 
obsoleta, que é a TV analógica 
dessas transmissões em banda 
C feitas por antenas parabólicas”.

O estudioso avalia que, ape-
sar do temor das operadoras de 
internet com os custos dessa mi-
gração e com um eventual atraso 
na implantação da tecnologia 5G 
no País, “é possível conciliar as 
variáveis desse upgrade, dentro 
do pacote maior de investimen-
tos e de retorno de investimen-
tos que o 5G vai gerar para essas 
empresas e para o País”. 

A tecnologia 5G deve permi-
tir velocidade download entre 1 
e 20 Gbps (gigabytes por segun-
do), o que é, em média, 25 vezes 
mais rápida que a permitida 
com a tecnologia 4G.

Com isso, vídeos poderão ser 
baixados em segundos e video-
chamadas poderão ser reali-
zadas em altíssima qualidade. 
(Adriano Queiroz)
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 | SErvIçOS E INdúStrIA |  Essa foi a maior queda anual desde que o levantamento passou a ser 

realizado pelo IBGE, em 1996. A produção de riquezas no País regride ao patamar do início de 2019

PIB retrai 4,1% e registra 
o terceiro pior resultado 
da história do Brasil

BÁrBara MoIra

 o fechamento da economia na maior parte do primeiro 
semestre de 2020, aliado ao fato de a pandemia nunca ter 

deixado de impactar as atividades econômicas, levou ao 
pior resultado de PIB dos últimos 24 anos

indústrias são as mais sentidas. 
Serviços como alimentação fora 
do lar, academias, bares e ho-
téis registraram a maior queda 
do setor, com 12,1% de retração 
no faturamento. Já as indústrias 
de transformação tiveram que-
da de 4,3%, puxadas principal-
mente pelo recuo na fabricação 
de veículos. O PIB per capita, isto 
é, a divisão das riquezas do País 
frente à população total, tam-
bém apresentou recuo recorde 
de 4,8%, fechando o ano com 
patamar de R$ 35.172.

João Beck, economista e só-
cio da BRA, analisa que o que 
há de positivo nos dados divul-
gados pelo IBGE fica por conta 
do desempenho da economia 
no segundo semestre. Após um 
crescimento de 7,7% no terceiro 
trimestre, o quarto trimestre teve 
um resultado até mais forte do 

que era o esperado, consolidando 
naquele momento um processo 
positivo de recuperação.

“No quarto trimestre, o cres-
cimento do consumo das famí-
lias e da indústria ainda se apoia 
por resultado do auxílio emer-
gencial, mas também por algu-
ma retomada leve e gradual na 
economia, além de uma ajuda 
do dólar mais alto”, explica.

Para Beck, o controle da pan-
demia e a vacinação são cruciais 
para a retomada econômica e o 
Brasil tem tido um desempenho 
ruim nessa área, visto que o au-
mento de casos já prejudica no-
vamente a economia de forma 
sensível, com diversos setores 
econômicos ao redor do País re-
gredindo sua atividade a níveis 
similares ao pior momento do 
ano passado.(Colaborou Alan 
Magno / Especial para O POVO)

mais 

afetados

Serviços como 
alimentação 
fora do lar, 
academias, 
bares e hotéis 
registraram a 
maior queda 
do setor, com 
12,1% de 
retração no 
faturamento.

�

Puxado pelas quedas dos se-
tores de serviços (-4,5%) e in-
dústria (-3,5%), o resultado do 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil em 2020 foi de retração de 
4,1%, o terceiro pior da história 
do País - somente atrás das que-
das de 1990 e 1981. Fortemente 
impactado pela pandemia que 
fez com que os resultados do 
primeiro semestre prejudicas-
sem a média final, a produção 
de riquezas teve o seu pior re-
sultado desde que o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) passou a realizar o 
levantamento, em 1996.

O desempenho de 2020 pôs 
fim a uma sequência de três 
anos de crescimento mé-
dio de 1% e superou a maior 
marca negativa anterior, re-
gistrada em 2015, quando o 
PIB retraiu 3,25%. Em 2020, 
o único segmento da econo-
mia a apresentar saldo po-
sitivo foi o agronegócio, com 
crescimento de 2% no ano. 
Ou seja: a forte retração do 
PIB nacional fez com que a 
economia brasileira retroce-
desse ao mesmo patamar do 
início de 2019.

“Não voltamos ao patamar 
pré-pandemia. Ainda está como 
se fosse no final de 2018, começo 
de 2019, ou seja, 1,2% abaixo do 
período pré pandemia”, escla-
rece a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. 
Ela analisa que a incerteza sobre 
a economia afetou o País desde 
a retomada das atividades no 
ano passado, o que fez com que 
o índice pré-pandemia não fos-
se alcançado. “Mesmo quando 
começou a flexibilização do dis-
tanciamento social, muitas pes-
soas permaneceram receosas 
de consumir, principalmente os 
serviços que podem provocar 
aglomeração”, completa.

Representando 95% da pro-
dução de riquezas no País, as re-
trações nos setores de serviços e 
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Avaliação. Austin Ratings

O Brasil frente ao  resto do mundo
O resultado do PIB nacional 

fez o Brasil deixar o ranking 
das 10 maiores economias do 
mundo. O País ficou em 21º lu-
gar em um ranking de cresci-
mento econômico de 50 países 
em 2020, segundo a agência de 
classificação de risco Austin 
Rating. Isso fez com que Rússia, 
Coreia do Sul e Canadá ultra-
passassem a nossa economia.

Mesmo com a estimativa de 
que o Brasil ainda desça ao 14º 
lugar entre as maiores econo-
mias do mundo, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
avaliou a forte retração como 
uma queda menor do que a 
esperada. “Se esperava que a 
gente ia cair 10%, né? Parece 
que caímos 4%. É um dos países 
que menos caiu no mundo todo, 

então tem esse lado positivo.”
Para Bolsonaro a queda do 

PIB só não foi maior devido à 
movimentação da economia 
gerada pelo auxílio emergen-
cial. “Esse dinheiro, quando 
vai para os municípios, roda a 
economia local, que interfere 
na arrecadação de impostos 
municipais, estaduais e fede-
rais também.”

A avaliação da Austin Ra-
tings, no entanto, produz outros 
efeitos no mercado. Já ressenti-
do pelas recentes interferências 
políticas na Petrobras, os inves-
tidores observam com maior 
cautela a economia brasileira 
na hora de investir. Rossano 
Oltramari, estrategista e sócio 
da 051 Capital, gestora especia-
lizada em alocação de recursos 

e planejamento patrimonial, 
avalia que, para o investidor, 
o cenário é difícil para tomada 
de decisões, ainda mais com a 
recente intervenção do gover-
no na Petrobras. “Para quem 
toma decisão de investimento, 
o cenário é péssimo. Incerteza é 
a pior coisa para o investidor, e 
estamos vivendo isso.”

Segundo Oltramari, é funda-
mental que o investidor tenha 
muita cautela nesse momento 
de tantas incertezas. “Na bolsa, 
ações de empresas boas caíram 
fortemente nas últimas duas 
semanas nos setores de cons-
trução civil, varejo e saúde, o 
que pode ser uma oportuni-
dade. Mas o risco também au-
mentou. O investidor pessoa fí-
sica tem que ter muita cautela.”  

Consumo das famílias em 
2020 é o menor em 24 anos

Nacional. Desemprego e inflação

Como reflexo do índice re-
corde de desemprego, da in-
certeza política e econômica 
agravadas pela pandemia de 
Covid-19 e da inflação ele-
vada, as famílias brasileiras 
tiveram uma redução signifi-
cativa no poder de consumo, 
com queda de 5,5% em 2020. 
Esse foi o menor índice regis-
trado em 24 anos.

A informação foi divulgada 
ontem, 3, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) e representa o pior 
cenário registrado desde o 
início do monitoramento em 
1996. Após três anos de cres-
cimento anual de 2%, a queda 
no consumo dos lares bra-
sileiros em 2020 superou os 
índices negativos registrados 
em 2017 e 2018, quando os ci-
dadão retraíram os gastos em 
3,2% e 3,8% respectivamente.

O resultado é acompanha-
do pela mais grave retração 
no Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, que despencou 4,1% 
em 2020, após três anos de 
crescimento anual médio de 
1%. Frente ao cenário de que-
das históricas, no âmbito fede-
ral, o consumo por parte do go-
verno também apresentou uma 
redução significativa de 4,7% 
após dois anos de elevação.

Enquanto o desemprego 
afeta cerca de 13,4 milhões 
de brasileiros, estando 5,5 
milhões sem qualquer ex-
pectativa de se inserir no 
mercado de trabalho, se-
gundo o IBGE, o saldo de in-
vestimentos no País também 
caiu. A estimativa é de que a 

Formação Bruta de Capital 
Fixo teve recuo de 0,8%.

Com relação ao consumo e 
possibilidades do surgimento 
de postos de trabalho, o ce-
nário não se apresenta como 
animador. A pesquisa fei-
ta pelo IBGE expressou que 
a balança de bens e serviços 
registrou queda de 10% nas 
importações e 1,8% nas ex-
portações de bens e serviços.

A redução no consumo em 
2020 foi acompanhada por 
baixos valores da renda do-
miciliar per capita, conforme 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua) di-
vulgados no dia 26 de feverei-
ro. No ano passado, de acordo 
com levantamento do IBGE, o 
valor nacional de renda por 
pessoa chegou ao patamar de 
R$ 1.380. Porém, em 11 esta-
dos do Brasil, a média de ren-
da por pessoa se encontrava 
abaixo do salário mínimo, 
como no Ceará, onde a renda 
média por domicílio em 2020 
foi de R$1.028. (Alan Magno/ 

Especial para O POVO)

percentual de redução 
no poder de consumo 
das famílias brasileiras 
em 2020.

5,5%
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| FrEtE | Pela legislação, a ANTT tem de reajustar os 

valores a cada seis meses ou quando a variação do  

preço do diesel for igual ou superior a 10%

ANTT publica nova 
tabela com reajustes 
de até 8,58%

Depois dos recentes e su-
cessivos reajustes no preço do 
óleo diesel, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) publicou ontem, 3, uma 
nova tabela com preços míni-
mos de frete rodoviário. Com 
isso, os valores dos fretes terão 
aumentos médios de 6,45%, 
7,32%, 7,73% e 8,58%, conforme 
o tipo de carga, número de ei-
xos, distância do deslocamento 
e tipo operação.

Pela legislação, a ANTT tem 
de reajustar os valores do frete 
a cada seis meses - em janeiro e 
julho de cada ano - ou quando a 
variação do preço do diesel for 
igual ou superior a 10%.

Segundo a agência, desde o 
reajuste anterior da tabela, pu-
blicado em janeiro, essa varia-
ção foi de 16,03%, o que resul-
tou no preço médio praticado 
na bomba de R$ 4,25 por litro 
entre 21 e 27 de fevereiro, valor 
apurado pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) e usado como 
referência para atualizar os 
preços do frete.

A nova tabela está no Diário 
Oficial da União (DOU) de ontem 
e deve desagradar caminhonei-
ros mais que a tabela de janeiro, 
que trouxe reajuste médio ape-
nas de 2,51%, aquém do espe-
rado por uma ala da categoria. 

A tabela do frete foi criada pelo 
ex-presidente Michel Temer 
durante a greve dos caminho-
neiros de maio de 2018, que du-
rou 11 dias e causou grave crise 
de desabastecimento no País. O 
tabelamento, criticado pelo se-
tor produtivo, foi uma das rei-
vindicações da categoria aten-
dida por Temer para pôr fim à 
paralisação.

Também agora, desde o iní-
cio do ano, caminhoneiros 
vêm pressionando o presi-
dente Jair Bolsonaro a aten-
der demandas da categoria 
sob pena de o País enfrentar 
uma greve como a de 2018. A 
pressão já surtiu resultados 
favoráveis aos motoristas de 
cargas.

Na última segunda-feira, 1º 
de março, Bolsonaro cumpriu 
a promessa e zerou o PIS/Cofins 
incidente sobre o diesel durante 
dois meses - março e abril. Na 
terça, o presidente disse que 
esse prazo de dois é apenas o 
tempo de que o governo preci-
sa para estudar uma forma de 
zerar os tributos federais sobre 
o combustível de forma defini-
tiva. Antes, o governo já havia 
zerado a tarifa de importação 
de pneus, incluiu a categoria no 

grupo preferencial para vacina-
ção contra a Covid-19 e apoiou 
publicamente projeto de lei que 
cria condições especiais para 
que caminhoneiros autônomos 
se inscrevam como Microem-
preendedor Individual (MEI).

Crítico à política de reajustes 
dos combustíveis da Petrobras, 
Bolsonaro também fez um ace-
no à sua base eleitoral de ca-
minhoneiros e decidiu trocar o 
atual presidente da estatal, Ro-
berto Castello Branco, a quem 
Bolsonaro criticou até por es-
tar em regime de home office 
durante a pandemia. Para Bol-
sonaro, Castello Branco tinha 
“compromisso zero” com o País. 
Para substituí-lo, foi indicado o 
general Joaquim Silva e Luna, 
que ainda precisa ser aprovado 
pelo Conselho de Administração 
da petrolífera.

Depois de 19 de janeiro, data 
da atualização anterior da ta-
bela do frete, o preço do die-
sel foi reajustado quatro vezes 
pela Petrobras. Na segunda-
feira, a estatal elevou o preço 
do combustível em R$ 0,13 por 
litro, para R$ 2,71, alta de 5%. 
Com o novo aumento, a alta 
acumulada no preço do diesel 
no ano é de 33,9%.

Os novos valores do frete já es-
tão em vigor. (Agência Estado)
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ECONOMIA

TRANSMISSÃO DE REDE DE ENERGIA COM COBRANÇA GRADUAL

U
m dos grandes debates na área de energia fotovol-
taica é sobre a proposta de cobrança de taxas por 
parte das concessionárias responsáveis pela trans-
missão. O setor atravessa um crescimento expres-
sivo, com muitos consumidores começando a gerar 
a sua própria energia, e esse tipo de decisão poderia 

interromper esse bom momento.

O Sindicato das Indústrias de Energia (Sindienergia-CE) fará 
hoje, às 17 horas, um grande debate sobre o assunto. O coorde-
nador de Energia da Fiec, Joaquim Rolim, apresentará um tra-
balho com levantamento global sobre o tema. 

O executivo adiantou ontem, na rádio O POVO/CBN, os ônus e os 
bônus proporcionados pelo setor. Os maiores bônus são nas áreas 
ambiental e nos custos da energia que devem ser reduzidos para o 
consumidor. Os ônus estariam nos custos da rede de transmissão 
que precisam ser pagos, mas não necessariamente agora.

Joaquim Rolim diz que, no modelo atual, a área de transmissão é 
superavitária, podendo deixar o setor (que ainda é extremamente 
jovem) se consolidar para iniciar as cobranças.

Já foi encaminhada uma proposta ao Congresso Nacional para que 
os serviços de transmissão sejam cobrados de forma gradativa, com 
o valor final se consolidando em 12 anos.

MULHERES 

O Grupo Mulheres do Brasil tem se empenhado 
em várias frentes. No Ceará, além da campanha 
Unidos pela Vacina, haverá um evento pelo Pac-
to Colaborativo Pela Não Violência à Mulher. O 
evento contará com a primeira-dama do Esta-
do, Onélia Santana (foto); a presidente nacional 
do Grupo, empresária Luiza Helena Trajano; a 
líder do Núcleo no Ceará, Annette de Castro; o 
cientista-chefe de dados, José Macêdo; o juiz 
Tiago Dias; e a pesquisadora Rebeca Quesado.

PACTO CONTRA VIOLÊNCIA
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

O Brasil despencou no ranking na-
cional, caindo para a 12ª posição glo-
bal. Apesar disso, a queda de 4,1% no 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 
já era esperada e confirma as proje-
ções feitas pelo Fundo Monetário In-
ternacional (FMI).

O resultado, na avaliação de alguns 
analistas, acabou até sendo positivo 
diante das projeções iniciais. O sócio 
da Aplix Investimentos, Igor Falcão, 
diz que o mercado reagiu de forma 
neutra a esse tema, estando mais 
sensível à votação da PEC Emergen-
cial e à capacidade de pagamento do 
governo, o que vai refletir no merca-
do nos próximos dias.

Quanto ao PIB, a previsão de fecha-
mento para 2021 continua sendo de 
crescimento, em torno de 3,6%. Tudo 
vai depender do controle da pandemia. 
Para Igor, alguns fatores importantes 
influenciarão nos resultados, como as 
agendas fiscais e os estímulos dados 
pelo governo através da PEC Emergen-
cial, que podem melhorar o consumo 
ainda neste primeiro semestre.

 PIB

ESTÍMULOS PARA 
BOLSA

GANGORRA NO 
RÍTMO POLÍTICO

Os números do Ibovespa têm 
acompanhado as decisões em Bra-
sília. Ontem, o indicador subiu três 
mil pontos em 15 minutos após o 
presidente da Câmara, Arthur Lira, 
declarar que manterá o Bolsa Fa-
mília no teto de gastos. Até correto-
res experientes se espantaram com 
a gangorra do mercado. Depois de 
cair mais de 2%, houve reação e o 
indicador minimizou as perdas, fe-
chando em queda de 0,32%.

XP

CEARENSES 
PREMIADOS

Dois cearenses estão entre os 25 
melhores assessores de investi-
mentos da XP no Brasil. A seleção 
foi feita em um universo de 8 mil 
assessores da corretora. Daniel 
Demétrio e seu sócio Gonzalo Mota, 
da M7 Investimentos, receberam os 
selos Empresas 2021 e Private 2021.

 

CURSO

COMUNICAÇÃO 
NÃOVIOLENTA

Amanhã, às 14 horas, haverá a aula 
inaugural do Curso Comunicação 
Não-Violenta e Justiça Restaurati-
va. Com transmissão pelo canal da 
Secretaria da Educação de Sobral 
(youtube.com/seducsobral), o curso é 
gratuito e voltado para educadores e 
demais profissionais interessados no 
desenvolvimento da cultura de paz. 

 BIM

INOVAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO

O Núcleo de Inovação da Constru-
ção Civil do Sinduscon-Ceará (Ino-
vacon) está participando até maio 
do Programa BIM Colaborativo. O 
objetivo é transformar o negócio 
da construção civil, mas com baixo 
investimento. O programa abran-
ge projetistas de arquitetura, es-
trutura e instalações, e empresas 
construtoras e incorporadoras.
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No dia em que o Brasil ba-
teu o recorde de mortes por 
Covid-19 desde o início da pan-
demia, com 1.910 vidas perdi-
das em um único dia, a Unimed 
Fortaleza anunciou ontem a 
abertura de novas vagas para 
médicos para reforçar o quadro 
de atendimento nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs). De 
terça-feira, 2, para ontem, 10 
novos leitos foram entregues, 
mas ainda faltam profi ssionais 
para assumir as funções. 

As vagas estão disponíveis 
tanto para quem é coopera-
do quanto para quem não é. 
“Nesse momento, nós estamos 
precisando de médicos para as 
nossas UTIs. Estamos com ca-
rência de médico”, explicou o 
presidente Elias Leite.

Em fevereiro a cooperativa 
abriu seleção. Ao todo, foram 
ofertadas 400 vagas para téc-
nicos de enfermagem, enfer-
meiros e fi sioterapeutas para 
atuação em UTIs, emergência e 
clínica médica. Algumas vagas 
ainda estão em aberto.

A rede também reabriu o 
hospital de campanha com o 
aumento de pacientes interna-
dos por Covid-19, demanda que 
aumentou em 69%. Para leitos 
de UTI, o aumento foi ainda 
maior, chegando a 99%. 

“É como eu costumo dizer: 
o dinheiro, na maioria das 
vezes, resolve tudo rapida-
mente, mas não a formação 
profi ssional, que leva um 
certo tempo. E o trabalho 
nas UTIs precisa de forma-
ção direcionada. Um médico 
recém-formado, por exem-
plo, não está apto para de-
sempenhá-lo”, afi rma Ara-
micy Pinto, presidente da 
Associação dos Hospitais do 
Estado do Ceará (Ahece).

“A instalação de novos lei-
tos de UTI pelo setor privado 
e público no Ceará não acom-
panha a oferta de equipes. 
Um paciente de Covid na UTI 
requer o esforço de muitas 
pessoas, como médicos, en-
fermeiros, técnicos e fi siote-
rapeutas para monitorar o 
quadro de saúde, o qual tem 
mudanças abruptas de uma 
hora para outra”, explica.

O gestor aponta que a deci-
são da cooperativa de abrir va-
gas para médicos não-coope-
rados foi uma surpresa. 

“Estou em contato com ou-
tras associações Brasil afora e 
o Nordeste como um todo está 
passando pela mesma difi cul-
dade. Infelizmente, não po-
demos fazer outra coisa além 
de esperar que os médicos 
atendam o chamado e aceitem 
trabalhar nessas vagas que 
aguardam preenchimento. 
Essa falta de médicos já estava 
sendo percebida desde a aber-
tura de novos leitos, mas como 
eu disse, é um problema que 
não pode ser resolvido apenas 
com o aporte de recursos, pois 
requer qualifi cação anterior”, 
completa.

“As equipes que estão tra-
balhando estão exauridas e 
isso era esperado. A solução 
definitiva é uma: vacinação 

para todos. E que seja rápi-
do”, destaca.   

O médico intensivista Luís 
Apolônio trabalha no Instituto 
José Frota (IJF) e nos hospitais 
privados Otoclínica e São Cami-
lo. “Os colegas estão trabalhan-
do em cargas horária excessi-
vas e adoecendo não só de Covid 
mas também de outras mazelas 
físicas e mentais. Isso gera um 
absenteísmo grande e o resul-
tado é que quem fi ca precisa 
dobrar a carga horária para co-
brir essas faltas”, afi rma. 

“Como os cirurgiões estão 
mais livres por causa da sus-
pensão das cirurgias eletivas, 
alguns têm trabalhado na li-
nha de frente da Covid, mes-
mo sem ter essa vivência do 
atendimento. Muitos desistem 
por medo de se contaminar 
ou mesmo porque o trabalho 
pode chocar em muitos mo-
mentos. É um trabalho fora do 
dia a dia deles. Alguns ainda 
estão se adaptando”, ressalta. 
(Com Júlia Duarte)

| UTIS COVID | Unidades particulares estão abrindo novos leitos de UTI 

para a Covid mas não conseguem formar as equipes para tratar os pacientes

HOSPITAIS ENFRENTAM 
DIFICULDADES PARA
CONTRATAR MÉDICOS

DIVULGAÇÃO/ GOVERNO DO CEARÁ

PROFISSIONAIS DE SAÚDE estão com 
carga horária excessiva

EQUIPES

Além dos 
médicos, com-
põem as equi-
pes de UTIs 
enfermeiros, 
técnicos de 
enfermagem, 
fisioterapeu-
tas, psicólo-
gos, fonoau-
diólogos e 
psicólogos.

FLÁVIA OLIVEIRA
flavia.oliveira@opovo.com.br

Brasil tem novo recorde de mortes 
por covid: 1.910 em 24 horas

Tragédia. Balanço diário 

O Brasil registrou 1.910 mor-
tes em decorrência da Covid-19 
nas últimas 24 horas, de acordo 
com atualização do Ministé-
rio da Saúde às 19 horas des-
ta quarta-feira, 3. No total, 
259.271 óbitos aconteceram 
desde o início da pandemia, de 
acordo com o órgão. O balanço 
diário também registrou 71.704 
novos casos em 24 horas, o se-
gundo pior registro desde o 
primeiro caso de covid-19 no 
Brasil, em fevereiro de 2020, 
elevando o número total de in-
fecções para 10,7 milhões.

O país, de 212 milhões de ha-
bitantes, já havia registrado na 
terça-feira um recorde de 1.641 
mortes por covid-19. A média 
móvel (média de casos ou mor-
tes dos últimos 7 dias) do Brasil 

é de 1.331 mortes por dia, outro 
recorde. Desde janeiro, o país 
não consegue fi car abaixo da 
marca de mil mortes por dia, 
como aconteceu entre junho e 
agosto do ano passado.

Quase vinte dos 26 estados 
e o Distrito Federal têm mais 
de 80% de seus leitos ocupados 
em unidades de terapia inten-
siva (UTI), o que levou prefeitos 
e governadores a aumentarem 
as medidas de restrição ao 
deslocamento de pessoas e ao 
fechamento de algumas ativi-
dades. O Ceará decretou lock-
down ontem. 

A evolução da doença, que 
bate recordes de mortes e no-
vos casos diários de forma 
recorrente, é o que podemos 
chamar de “história natural” 

da infecção, conforme explica 
a médica obstetra Liduina Ro-
cha, integrante do Coletivo Re-
bento. A especialista pondera 
que não estamos conseguindo 
frear o caminho natural do ví-
rus com o que é preconizado 
pelos cientistas.

“As políticas públicas não 
seguem o que a ciência pro-
põe. O governo federal tomou 
os piores caminhos e não es-
tamos enfrentando essa si-
tuação somente pelo vírus, 
mas pelas decisões tomadas 
a partir dele. Não adianta que 
estados e municípios ajam de 
forma isolada, é preciso que 
haja uma medida traçada na-
cionalmente para que tenha-
mos resultados efetivos”, con-
siderou. (com AFP)



Fortaleza tem 91,23% dos leitos de UTI ocupados
Covid 19.Ocupação

Fortaleza tem 91,23% dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) ocupados por 
pacientes com Covid-19, média 
que leva em consideração tanto 
hospitais públicos quanto pri-
vados da Capital. De acordo com 
dados obtidos até as 17h04min 
desta quarta-feira, 3, pela Se-
cretaria da Saúde do Estado 
(Sesa) e divulgados na platafor-
ma IntegraSUS, dez unidades 
médicas estão com equipamen-
tos desses porte lotados.

As instituições que registram 

lotação nas UTIs são: Hospi-
tal Monte Klinikum, Hospital 
Infantil Albert Sabin, Casa de 
Saúde e Maternidade São Rai-
mundo, Hospital São José de 
Doenças Infecciosas, Hospital 
e Maternidade Dra. Zilda Arns 
Neumann, Hospital São Car-
los, Santa Casa da Misericórdia 
de Fortaleza, Hospital Aldeota, 
Hospital Antonio Prudente e 
Hospital Otoclínica

O índice de ocupação vi-
nha registrando médias aci-
ma de 90% desde o dia 15 de 

fevereiro, caindo para 89,91% 
na terça-feira, 2, e tornando 
a subir nesta quarta (91,23%). 
Atualmente, a UTI adulta está 
ocupada em 92,15%, a voltada 
para atendimento infantil em 
84,38% e os leitos utiliza-
dos para o tratamento de ges-
tantes seguem com 100% das 
vagas ocupadas.

A Capital tem ainda 90,54% 
dos leitos de enfermaria ocupa-
dos por pacientes que contraí-
ram o vírus. As vagas em equi-
pamentos desse porte voltados 

para o atendimento de adultos 
estão preenchidas em 92,44%. 
Ocupação na enfermaria infan-
til é de 88,71% e na de gestante é 
de 71,15%.

O Ceará já registra 430.184 
casos e 11.348 óbitos pela doen-
ça, conforme dados atualizados 
às 13h43min dessa terça-feira, 
2, no IntegraSUS. Um total de 
316.196 cearenses já se recupe-
raram da doença e 49.948 ca-
sos seguem sob investigação, 
aguardando confi rmação de 
testes. (Gabriela Almeida)
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Ceará recebeu o sétimo lote de 
vacinas contra a Covid-19 nesta 
quarta-feira, 3. São 115.600 do-
ses da vacina Coronavac, pro-
duzidas pelo Instituto Butantan 
em parceira com a farmacêutica 
chinesa Sinovac. As doses serão 
distribuídas na Capital e no In-
terior do Estado. O Estado utili-
zará 50% na primeira dose (D1) e 
os outros 50% serão guardados 
para a segunda dose (D2).

O lote é destinados aos idosos 
com mais de 75 anos e aos traba-
lhadores de saúde, grupos prio-
ritários de acordo com o Plano 
Nacional de Imunização (PNI). 
Fortaleza segue na primeira fase 
de vacinação.

“Além das vacinas do Plano 
Nacional de Imunização, temos 
mantido contato com laborató-
rios nacionais e internacionais 
para viabilizar a compra direta 
de imunizantes. Nossa meta e 
imunizar todos os cearenses o 
mais rápido possível”, citou Ca-
milo Santana em publicação nas 
redes sociais.

Inicialmente, a quantidade 
prevista neste lote era de 122 mil 
doses, mas o Ministério da Saú-
de fez uma atualização da plani-
lha de envio aos estados. Segun-
do atualizações do vacinômetro 
da Secretaria da Saúde do Esta-
do (Sesa), 400.281 doses já foram 
aplicadas em cearenses. Desses, 
303.266 receberam a 1ª dose e 
outros 97.015 receberam a se-
gunda dose. Os dados são atua-
lizados diariamente às 12h.

O consórcio de municípios 

para compra de vacinas contra 
a Covid-19 já teve manifestação 
de interesse de 649 prefeituras, 
70 são do Ceará. A lista foi divul-
gada nessa quarta-feira, 3, pela 
Federação Nacional de Prefeitos 
(FNP). Os municípios cearen-
ses:Juazeiro do Norte, Sobral, 
Itapipoca, Aracati, Acaraú, Tauá, 
Granja, Boa Viagem, Brejo San-
to, São Gonçalo do Amarante, 
Jaguaribe, Redenção, Tamboril, 
Jucá, Caridade, Quiterianópolis, 
Catarina, Umirim, Santana do 
Cariri, Alto Santo, Piquet Carnei-
ro, Tururu, Quixelô, Nova Olin-
da, Porteiras, Uruoca, Miraíma, 
Milhã, São Luís do Curu, Para-
moti, Jaguaribara, Itaiçaba, Ge-
neral Sampaio, Guaramiranga, 
Solonópole, Camocim, Moraújo, 
Hidrolândia, Apuiarés, Ibiapina, 

Viçosa do Ceará, Crato, Missão 
Velha, Caucaia, Iguatu, Ipueiras, 
Santa Quitéria, Fortaleza, Aco-
piara, Frecheirinha, Fortim, Ma-
dalena, Tabuleiro do Norte, São 
Benedito, Aquiraz, Milagres, De-
putado Irapuan Pinheiro, Reriu-
taba, Cedro, Jaguaruana, Várzea 
Alegre, Maracanaú, Meruoca, 
Jĳ oca de Jericoacoara, Quixadá, 
Jaguaretama, Orós, Pereiro, Pe-
dra Branca, Carnaubal. 

Nove estados do Nordeste 
acertaram a compra de 25 mi-
lhões de doses da vacina russa 
Sputnik V contra a Covid-19. O 
imunizante está sendo negocia-
do para chegar à região a partir 
de abril com previsão de entrega 
total das doses até julho. Para fi -
nalizar a aquisição, resta apenas 
assinar o contrato com o Fundo 

Soberano Russo, que desenvol-
veu e distribui o produto.A in-
formação foi divulgada ontem 
pela Folha de São Paulo. 

No Brasil, a vacina russa será 
produzida pelo laboratório bra-
sileiro União Química, o que será 
objeto de outro contrato com 
os governadores. No entanto, o 
imunizante russo ainda não foi 
aprovado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. 

O governador do Ceará, Ca-
milo Santana (PT), esteve reu-
nido na terça-feira passada com 
o presidente da farmacêutica 
responsável pela produção do 
imunizante russo no Brasil para 
negociar a vacina Sputnik V, mas 
a confi rmação da compra ainda 
não foi divulgada pelo governo 
estadual.

| PANDEMIA | São mais de 115 mil doses da vacina contra a Covid-19. Lotes 

serão destinados aos idosos com mais de 75 anos e aos trabalhadores de saúde.

ESTADO RECEBE SÉTIMO LOTE 
DE VACINAS CONTRA COVID

AFP / FUNDO RUSSO DE INVESTIMENTO DIRETO 

Nossa meta e 

imunizar todos 

os cearenses o 

mais rápido 

possível”

Camilo Santana, 
governador do Ceará

VACINA russa 
Sputnik V é 
91,6% eficaz
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Partida de Fernando Sá, ano passado, e Célio Fontenele, 
neste, ensejou a oportunidade de dar um balanço na minha 
primeira Turma do Ideal, em meados de 1950.

Não estão mais entre nós os irmãos José Eduardo e Luciano 
Barreira, Paulinho Gurgel, Raul Cabral. 

Régis Jucá, Fran Sales, Rui Filgueiras, Philippe e Gerard 
Boris, Marcelo Duque e Pedro Jorge Carneiro, que só vim a 
conhecer depois do acidente. 

Sobrevivem os Roberto, Machado e Maia, Edgarzinho Sá, 
Ossian Aguiar, Lúcio Panam e João Alberto Gurgel do Amaral, 
que foi de grande valia na recomposição que agora faço. 

Pertinente observar que só figuram os da minha idade ou 
talvez um pouquinho mais. 

Não consegui apurar destino do Edilberto Barroso, que vivia 
no clube e jogava no nosso time de futebol. 

GRÃOSENHOR da Pátria-Mãe, Secundino 
Duarte, entre Paulo Ferreira e Carlos Reis, no 
Consulado Português da orla. (By Evando)

EMPATE NEGATIVO 
O Alpendre é mais uma casa que fecha durante forçada 
solidão do Cumbuco. 

Deixando clientes sem ter onde comer e empregados sem ter 
o que comer. 

MUNDO MELHOR 
Geraldo Luciano, para meu gáudio, declinou da mosca 
azul da política. 

O afamado executivo empresarial circula hoje na Quinta 
Avenida, entre Angela Gutierrez e Ubiratan Aguiar, dois 
presidentes da Academia. 

NENEM DE AÇO
Nasceu Lucas Bessa, primeiro varão do cirurgião vascular 
Samuel Miranda e Danielle. 

Que ganhou um presente de boas-vindas do avô, dr Walter, 
também da tramitação cardíaca, três camisetas do Fortaleza. 

| VIOLÊNCIA | Conforme as motivações preliminares nos 

locais de crime, ainda ocorreram, pelo menos, 78 homicídios 

motivados por drogas, 60 por vingança e 45 passional

Em 2020, 147 assassinatos 
tiveram como motivação 
disputa entre facções

REPRODUÇÃO/ WHATSAPP O POVO

NÚMERO de mortes por 
disputa entre facções 

pode ser maior

O Ceará teve, pelo menos, 
147 assassinatos com moti-
vação inicial descrita como 
decorrente de disputa entre 
facções criminosas em 2020. 
É o que indicam dados da 
Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa Social (SSPDS) 
obtidos por O POVO a partir 
da Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI). 

Os números de mortes 
causadas pelas facções, po-
rém, são bem maiores, já 
que apenas 330 dos 4.039 
Crimes Violentos Letais e 
Intencionais (CVLIs) ocorri-
dos no ano passado tiveram 
motivação preliminar des-
crita no Sistema de Infor-
mações Policiais (SIP3W), 
da Polícia Civil. No sistema, 
constam cinco motivos em 
que os policiais podem ca-
dastrar como possível causa 
do assassinato nos relató-
rios de recognição visuográ-
fica, feitos pela Polícia Civil 
nos locais dos crimes. Além 
de disputa entre facções 
criminosas, é possível indi-
car como motivação inicial 
“drogas”, “passional”, “vin-
gança” e “homofobia”.

“Esse campo não é de 
preenchimento obrigatório, 
visto que, na maioria das 
vezes, não há informações 
iniciais de motivação, que 
são coletadas no decorrer 
da investigação”, informou o 
Comitê Setorial de Acesso à 
Informação da Superinten-
dência de Pesquisa e Estra-
tégia de Segurança Pública 
do Estado do Ceará (Supesp).

Após disputa entre 

facções criminosas, a moti-
vação inicial mais frequen-
temente citada foi drogas, 
com 78 casos. Em seguida, 
vem vingança, com 60, e 
passional, com 45. Homofo-
bia não foi indicada nenhu-
ma vez. Esses campos foram 
definidos em junho de 2019; 
até então, constavam outras 
motivações preliminares, 
como “rixa” e “política”.

Um caso indicado como 
decorrente da disputa en-
tre facções que foi elucidado 
foi a morte do adolescente 
João Augusto Mendes, de 16 
anos. Conforme denúncia do 
MPCE, João caminhava na 
tarde do dia 9 de fevereiro 

RONDA DOS NATAIS 
Quinta, 4 de março: Rita D'Alva, mulher 
do dr Cabeto .... Sílvia Dummar, que 
foi nora da Lúcia do Castelo .... Juliana 
Barroso, mulher do Xara, da patota do 
Marcus Lage .... Ana Maria Zanocchi 
.... Andréa Oliveira, que esposou neto 
nominado da legenda da banca .... 
Luciana Bastos, bifeteira consorte. 

BON MOT 
QUEM NASCEU 
MELANCÓLICO 
REALÇA A TRISTEZA 
EM TUDO O QUE 
ACONTECE. (Freud)

pela rua Itajeú, no bairro 
Canindezinho, quando foi 
surpreendido por um ho-
mem de bicicleta, que pas-
sou a efetuar disparos. A 
investigação mostrou que 
ele foi morto apenas por 
ser primo de um integran-
te do Primeiro Comando da 
Capital (PCC), que o assas-
sino acreditava ter matado 
um comparsa seu da fac-
ção Guardiões do Estado. 
Francisco Weslley de Mi-
randa Martins, de 23 anos, 
foi denunciado pelo crime. 
O caso ainda aguarda jul-
gamento.

Mesmo em apenas um 
semestre com a nova clas-
sificação, 2019 teve quase o 
dobro de motivações pre-
liminares informadas: 504 
foram descritos. A disputa 
entre facções criminosas 
também foi a motivação 
mais comum naquele pe-
ríodo: 208 homicídios fo-
ram registrados assim. 
Na sequência também vem 
drogas, com 126 casos, se-
guido de vingança, com 
100, e passional, com 70. 
Homofobia também não 
teve registro em 2019.

O POVO procurou a SS-
PDS para saber como a 
pasta via o diminuto nú-
mero de indicações de mo-
tivações preliminares em 
local de crime e para en-
tender também quais as 
principais estratégias para 
enfrentar os crimes men-
cionados. Não houve retor-
no até o fechamento desta 
matéria.(Lucas Barbosa)

Esse campo não é 

de preenchimento 

obrigatório”

Comitê Setorial de 
Acesso à Informação da 
Superintendência de Pesquisa 
e Estratégia de Segurança 
Pública do Estado do Ceará
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estão a prisão ou apreensão de 
2.808 pessoas em fevereiro e in-
vestigações aprofundadas como 
as feitas na operação Guilhoti-
na, que levou à prisão de cúpula 
da facção criminosa Comando 
Vermelho no Ceará.

“Esse nosso trabalho segue 
buscando cada vez uma queda 
maior, com muita integração, 
planejamento, estratégia e in-
teligência”, afirmou o secretário 
Sandro Caron, por meio de as-
sessoria de imprensa. Segundo 
ele, houve aumento “significa-
tivo” no número de abordagens 

policiais, assim como as inves-
tigações têm tido como foco 
pessoas que praticam homi-
cídios, assim como as que or-
denam esses crimes. Ele ainda 
destacou a utilização de tecno-
logias desenvolvidas na Pas-
ta, como o “Status”, que cria as 
chamadas manchas criminais, 
identificando áreas com maior 
incidência criminosa.

Para o sociólogo Ricardo 
Moura, pesquisador do La-
boratório de Estudos da Vio-
lência (LEV) e colunista do O 
POVO, ainda é cedo para fazer 

qualquer projeção, sobretudo, 
porque, quando se analisa o 
ano que passou, os meses nos 
quais as medidas de isolamen-
to social foram mais rigorosos 
apresentaram também maior 
número de homicídios. Para 
ele, as condições que afetam 
os CVLIs seguem presentes.  
“A gente tem uma Polícia forte-
mente demandada, por ques-
tões relativas a policiamento de 
aglomerações, fechamento de 
estabelecimentos. Nós conta-
mos ainda com o policiamento 
bastante sobrecarregado”.

| BAlAnço | Foram 250 homicídios, redução de 45,5% na comparação com 

mesmo período do ano passado. SSPDS creditou redução a ações da própria Pasta

Fevereiro foi o mês com  
menos assassinatos no Ceará 
desde dezembro de 2019

Fevereiro passado foi o mês 
com o menor número de assas-
sinatos registrado no Estado 
desde dezembro de 2019. Foram 
250 Crimes Violentos Letais In-
tencionais (CVLIs), indicador 
que reúne homicídios dolosos, 
latrocínios e lesões corporais 
seguidas de morte. Os dados fo-
ram divulgados ontem pela Se-
cretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Os números apontam redu-
ção de 45,5% na comparação 
com fevereiro de 2020, que teve 
459 assassinatos — e foi o mês 
que registrou a paralisação da 
Polícia Militar do Estado, ten-
do sido o mais violento desde 
janeiro de 2018. De dezembro 
de 2019, mês que registrou 205 
CVLIs, para cá, apenas quatro 
meses haviam registrado me-
nos de 300 homicídios. Além 
disso, os números vêm caindo 
gradualmente desde novembro 
do ano passado.

Em informe à imprensa, a 
SSPDS creditou a marca ao tra-
balho desenvolvido pelos órgãos 
vinculados, que se pautaram no 
“fortalecimento da inteligên-
cia, dos trabalhos operacionais 
e investigativos das polícias 
cearenses”. Entre os resulta-
dos desse trabalho, cita a nota, 

Lucas barbosa

lucasbarbosa@opovo.com.br

A Polícia ouviu, na manhã 
de ontem, o irmão da idosa 
de 84 anos, que foi assas-
sinada junto à cuidadora, 
de 62 anos. Os corpos das 
duas foram encontrados no 
apartamento em que mora-
vam no bairro de Fátima, na 
rua Soriano Albuquerque na 
terça-feira, 2. 

O irmão que depôs tem 81 
anos e morava com as duas. 
Ele estava no local quando 
os corpos foram encontra-
dos. A princípio, não há in-
dícios de que ele tem par-
ticipação nos homicídios. A 
suspeita é de que as mortes 
teriam sido provocadas por 
envenenamento. O caso é 
investigado pela Divisão 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa.

Os corpos foram encon-
trados porque vizinhos 
sentiram falta das duas se-
nhoras no prédio e avisou a 
outro irmão da mulher mais 
velha. A cuidadora traba-
lhava na casa há cerca de 
dois anos. Um parente dela 
relatou ao O POVO que ela 
raramente tinha folgas con-
cedidas pelo irmão da pa-
troa. “Era uma dificuldade 
enorme para ela ser libe-
rada, mesmo ela tendo um 
filho de 33 anos, com defi-
ciência”, conta o familiar.

Haveria ainda restrições 
feitas pelo irmão da idosa 
ao uso do telefone por elas 
e até a campainha do apar-
tamento teria sido desliga-
da, conforme depoimento.

De acordo com a Perícia 
Forense do Ceará (Pefoce), 
nenhum sinal de violência 
aparente foi encontrado nos 
corpos das duas vítimas e 
somente laudo cadavérico 
poderá indicar a causa da 
morte.

Irmão de  
idosa morta 
com cuidadora 
depõe
DoIS homICíDIoS
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A 
suposta presença do trá-

fi co no processo eleitoral 
acaba de ser motivo de 
intervenção do Ministério 
Público Estadual (MPCE) 
junto à Polícia Federal 

para a abertura de inquéritos desti-
nados a averiguar eventual apoio de 
membro de uma fação criminosa - 
Comando Vermelho (CV) – a políticos, 
durante as últimas eleições municipais 
em Maranguape, na Região Metropoli-
tana de Fortaleza. O ensejo para as de-
núncias surgiu com a prisão de Fran-
cisco José dos Santos Freitas, o Zezim 
da Horta, suposto chefe da facção 
apontada, fl agrado em interceptações 
telefônicas feitas na operação Guilho-
tina, a cujas transcrições O POVO teve 
acesso. A defesa do trafi cante nega sua 

associação com a política local. No en-
tanto, se tudo for devidamente com-
provado, não se trataria de um fenô-
meno adstrito à política cearense.

No caso em vista, um candidato a 
vereador (que foi eleito) teria tido diá-
logos seus interceptados quando rea-
lizava negociações com o tráfi co para 
obtenção de votos nas comunidades 
controladas pelos criminosos. O su-
posto chefe de uma fação criminosa 
relevante no Ceará receberia contri-
buições fi nanceiras do candidato para 
benefi ciar comunidades controladas 
por sua organização em troca dos vo-
tos requeridos. Mais: afastaria da área 
– até por meio de ameaças - even-
tuais concorrentes e seus cabos elei-
torais. Em uma das interceptações, o 
próprio chefão criminoso conta estar 

procurando candidatos para apoiar. 
Em outro trecho gravado, Zezim apa-
rece conversando com um homem que 
promete colocá-lo em contato com 
um assessor de um dos candidatos a 
prefeito. Também diz que pretende 
comprar drogas para “incentivar” os 
“correrias” dele a atuarem na coação 
por votos.

Como o processo corre em segredo de 
justiça, não se tem acesso à íntegra do 
que foi apurado. A esperança é que tudo 
venha às claras, evitem-se injustiças e se 
faça uma intervenção institucional para 
pôr cobro a qualquer relação espúria 
desse tipo no processo eleitoral. Quando 
o crime organizado começa a invadir os 
espaços da representação política e pô-la 
sob seu controle, a democracia entra em 
parafuso, como já se testemunhou em 

algumas partes do mundo. Essa ameaça 
tem ganhado contornos em quase todas 
as regiões brasileiras, com mais destaque 
em centros urbanos importantes, como 
o Rio de Janeiro, onde ao lado do tráfi co 
tradicional, perfi lam-se outros ramos 
criminosos, até mais insinuantes, como 
as milícias. E se estas encontrassem si-
tuações favoráveis em que pudessem se 
introduzir nos escaninhos do Estado seria 
preciso acender o alerta vermelho em so-
corro da democracia.

Daí a importância de se estar atento a 
qualquer relativização do Estado Demo-
crático, pois favoreceria a infecção das 
instâncias responsáveis pela legitimidade 
do poder. A resposta a qualquer ameaça 
dessa espécie (como se presume ter ocor-
rido no caso apontado neste espaço) não 
deve ser retardada. 

Ceará: imiscuição do tráfi co nas eleições

qual a classe média e a classe média baixa, 
que tem carteira assinada, também é san-
grada, enquanto os milionários fi cam mais 
protegidos do leão. No ano base 2020 quem 
recebeu R$ 1.903,99 (menos de dois salários 
mínimos) mensais é chamado a pagar IR em 
2021. Uma brutalidade.

Isso porque a tabela do IR não é corrigi-
da desde 2015. E, nos governos do PT e do 
PSDB, era revisada em percentual abaixo da 
infl ação. Portanto, todos têm culpa no car-
tório pela iniquidade. Segundo o Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral a defasagem da tabela é de 113,09%. Se 
houvesse sido atualizada pelo IPCA estariam 
isentos contribuintes com renda mensal até 
R$ 4.022,89.

A propósito, uma das promessas de cam-
panha de Bolsonaro era corrigir a tabela do 
imposto de renda. Não cumpriu. 

plinio.pab@gmail.com

Com a abertura do prazo para a entrega 
da declaração do imposto de renda começou 
a temporada de caça aos contribuintes. Aliás, 
começou não, intensifi cou-se pois quando se 
trata de impostos a caçada dura o ano intei-
ro. Não que eu seja como alguns liberais, con-

siderando todo imposto 
uma espécie de roubo, pelo 
contrário. Cobrar imposto, 
desde que arrecadado de 
modo justo e distribuído 
seus benefícios da mesma 
forma, é um aspecto civi-
lizatório na história da hu-
manidade.

Porém, é preciso desta-
car que na selva em que vivemos, nem todos 
são caça. Os super-ricos passam quase que 
ilesos, utilizando-se de atalhos somente da-
dos a eles para escapar dessa via-crúcis.

No Brasil a cobrança de impostos é re-
gressiva, isto é, quem ganha menos paga 
mais e quem ganha mais paga menos; o 
contrário do que acontece nos países mais 
equânimes. Nesses lugares, o maior peso dos 
impostos recai sobre a renda e não sobre o 
consumo e serviços. Como as pessoas mais 
pobres são obrigadas a gastar quase tudo o 
que ganham para garantir a sobrevivência, 
percentualmente, elas pagam muito mais 
impostos do que os ricos.

Como esquecer a famosa frase do minis-
tro da Economia, Paulo Guedes: “Rico capi-
taliza recursos, pobre consome tudo”, dita 
em forma de crítica aos pobres, pois eles 
não seriam previdentes. O ministro apenas 
esqueceu-se de dizer como alguém poderia 
“capitalizar” com um salário mínimo de pou-
co mais de mil reais.

Mas voltemos ao imposto de renda, na 

IR pega até quem ganha R$ 1.903,99; é justo?

Jornalista

Plínio Bortolotti

antoniojorge2000@gmail.com

Ninguém é bom juiz em causa própria. 
Nem o STF. É constrangedor ver a Corte 
Máxima, à revelia da Constituição, redu-
zir garantias e direitos fundamentais dos 
cidadãos em casos que têm os ministros 
como eventuais vítimas. 

Lamentavelmente, duas 
decisões do pleno do STF 
lembram o que fi zeram 
militares com os Atos Ins-
titucionais, sob idêntica 
alegação: defesa da demo-
cracia e das instituições. 

Todavia, em 2021 o Mi-
nistério Público pode pro-
cessar regularmente os 

suspeitos, pelas vias ordinárias. Deveriam 
os ministros permitir que fosse ele a condu-
zir as investigações, sobretudo quando eles 
mesmos são parte do processo.  

Assim, o inquérito das Fake News, no 
qual os ministros acusam, investigam e 
julgam ao mesmo tempo, é irregular e in-
constitucional desde o começo. Por isso, a 
declaração de constitucionalidade acerca 
dele, pelo pleno do STF, por exemplo, teve 
efeito similar a um Ato Institucional da 
Corte. Confi rmou e autorizou restrições 
abusivas a direitos dos apontados como 
réus, que não têm sequer acesso à peça 
acusatória. 

Também a recente “prisão em fl agran-
te por mandado” de um deputado, por fala 
gravíssima contra o STF, serviu para um 
segundo Ato Institucional do pleno do STF. 
A prisão fora decidida de modo abrupto, 
em clima de falsa urgência e atropelo à 
Câmara Federal, que é o órgão constitu-
cionalmente competente para adotar as 
medidas cabíveis e que abriu mão dessa 

competência ao referendar a decisão do 
STF, sacrifi cando sua própria imunidade 
parlamentar. Deputados poderiam ter se-
guido a Constituição e reconduzido o caso 
à Comissão de Ética para eventual cassa-
ção. Mas, parte deles, talvez sentindo-se 
vulneráveis a eventual retaliação da Cor-
te, não ousou divergir e revogar a prisão. 
Outros abdicaram de defender as prerro-
gativas da Câmara, perante a possibilida-
de de desgastar o Governo.

Estamos assistindo, assim, a eventos 
que nos lembram atos institucionais e 
instauração de  Tribunais de Exceção por 
iniciativa de quem deveria respeitar o 
funcionamento das instituições e garantir 
os direitos fundamentais. 

Esperamos que o STF volte à norma-
lidade, pois é essencial para nossa de-
mocracia. 

O perigo dos Atos Institucionais do STF

Doutor e mestre em direito da 

USP; professor do Programa 

de Mestrado e Doutorado em 

Direito da Unifor  

Antonio Jorge Pereira

theus_linard@live.com

Loteamento político de cargos e minis-
térios, emendas distribuídas a rodo, pa-
trocínios estatais para sites e blogs, chapa 
branca, aparelhamento das instituições e 
interferência na economia. Ai, ai, esse petê 
está acabando com o Brasil. O problema é 

que estamos em 2021 e o 
Presidente é Bolsonaro, o 
mito,  talkey? Aquele que 
acabaria com a mamata, 
com o toma lá dá cá, com 
tudo isso que tá aí.

Votamos em Bolsonaro 
e ganhamos um terceiro 
mandato de Dilma Rous-
se . A mais recente inves-

tida de Jair querendo interferir na Petrobrás 
e na Eletrobrás (como fez com a Polícia Fe-
deral), para reduzir o preço do combustível 

e da energia na canetada, assim como Dilma 
fez, derrubou as ações das companhias que 
já acumulam o prejuízo de R$ 112 bilhões em 
valor de mercado até o momento.

Para justifi car os atos que contradizem o 
discurso da campanha, o Presidente se vale 
da rede paralela de compartilhamentos por 
WhatsApp e de suas Moiras (as tecelãs que 
teciam o fi o do destino na mitologia grega), 
responsáveis por dar ar de veracidade aos 
boatos sem pé nem cabeça que chegam em 
correntes. Quando Caio Coppola e Alexandre 
Garcia falam sobre, deixa de ser uma infor-
mação sem sentido e é assimilada pelos elei-
tores como fato.

E foi assim que Moro se tornou traidor da 
pátria; Mandetta virou comunista e agen-
te da Globo e Rodrigo Maia, antes namora-
do de Jair, tornou-se o sabotador geral da 

república. A miríade de mentiras contadas 
por Bolsonaro, criou um verdadeiro multi-
verso: múltiplos universos particulares em 
que aquilo que o Capitão fala é a realidade, 
não importa o quanto colida frontalmente 
com tudo o que ele e seus apoiadores defen-
deram no passado.

Mas fora da realidade paralela dos bolso-
naristas, onde a cloroquina tem efi cácia e a 
vacina te transforma em jacaré, os problemas 
do Brasil de verdade persistem. A economia 
afunda, o desemprego cresce, já passamos 
de 246 mil mortos pelo Covid-19 e, diante da 
queda vertiginosa da sua popularidade que 
havia ganho fôlego por força do auxílio emer-
gencial, restou a Jair encastelar-se em seu 
multiverso de loucura, criando realidades 
alternativas em que todas as suas mentiras e 
traições a si próprio fazem sentido. 

O multiverso da loucura de Jair

Coordenador Estadual do MBL; 

Pós-graduando em direito 

administrativo e gestão pública 

pela Urca; aluno do Instituto 

Mises Brasil

Matheus Linard
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as notíCias reproduzidas nesta 
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époCa eM que ForaM publiCadas.

A crise sanitária, econômica e 
social da Covid-19 reivindicou um 
volume de ações públicas numa di-
nâmica que a democracia brasileira 
ainda não conhecia. No campo dos 
provimentos federativos, o Comsefaz 

(Comitê Nacional 
dos Secretários de 
Fazenda dos Es-
tados e do Distrito 
Federal) auxiliou os 
governadores inin-
terruptamente du-
rante a pandemia, 

municiando-os de sugestões e orga-
nizando agendas de trabalho que re-
sultaram numa acentuada minimiza-
ção dos danos dessa dura travessia.

O problema complexo da situa-
ção fiscal dos estados vem de mui-
tos anos, recebendo tratamentos 
simplificados, focados basicamen-
te em prorrogações de dívidas. O 
Piauí, como muitos outros, possui 
uma das menores dívidas do país, e, 
portanto, um auxílio editado dessa 
forma tem baixa operatividade. O 
estado precisou atravessar as cri-
ses anteriores sendo criativo com 
as ferramentas rotineiras de crédi-
to, arrecadação, racionalização de 
despesas, entre outras.

Em 2020, a pandemia da Co-
vid-19 encontrou o Comsefaz mais 
experimentado para administrar 
crises. Nos primeiros sinais do 

comprometimento social e da retra-
ção econômica, sugerimos ao Con-
gresso Nacional um pacote de ações 
diversificadas, tal e qual a natureza 
dos problemas que iríamos enfrentar.

Incluíram-se não só as repisadas 
suspensões de dívida seguidas de 
reescalonamentos. Defendemos des-
de março de 2020: auxílio emergen-
cial aos trabalhadores que perderam 
renda; aportes especiais direciona-
dos para despesas de saúde; auxílios 
diretos de compensação de queda de 
receitas próprias fundo a fundo da 
União para estados e municípios; se-
guro-receita para compensar perdas 
de recursos nas transferências obri-
gatórias; entre outros. Uma verda-
deira rede de proteção social e fiscal 
para que não houvesse risco de de-
sassistir os cidadãos.

Os efeitos da crise sanitária na eco-
nomia ainda se estenderão no tempo, 
ademais com essa segunda onda da 
Covid-19. A vacina traz a esperança 
de que o mundo volte a sua norma-
lidade, mas temos um longo trabalho 
ante os desafios até a imunização da 
população - por isso a necessidade de 
prorrogação de alguns auxílios.

Até lá, continuaremos no mesmo 
empenho de auxiliar os governado-
res na satisfação do interesse público, 
invocando, sempre que necessário, os 
institutos federativos garantidos pela 
Constituição para essa travessia. n

As soluções federativas             
durante a pandemia

rafael.fonteles@comcefaz.org.br

secretário de Fazenda do piauí 

e presidente do Comsefaz

rafael Fonteles

A Nação brasileira assiste atônita 
a precária vacinação para combater 
o famigerado vírus da Covid-19, que 
pelo meu convencimento dos enuncia-
dos do apocalipse pode ser entendida 
como uma verdadeira besta fera. Du-

rante toda minha 
existência nunca 
ouvi falar que uma 
vacina matasse nin-
guém, pelo contrá-
rio, os resultados de 
todas vacinas resi-

dem no intuito e no desejo de combater 
os males que possam ser feitos a pes-
soa humana ou a qualquer animal que 
venha padecer das moléstias que pos-
sam atormentar a saúde vital de todos 
os entes que vivem diante da natureza.

Nesta articulação de reflexões, não 
devemos insultar a ninguém, contudo, 
devemos por amor à verdade dizer que 
faltou, preventivamente, um planeja-
mento por parte das autoridades com-
petentes para combater com maior 
eficácia os nefastos resultados que este 
vírus tem produzido mortalmente em 
todo universo!

Chega, é preciso que nos unamos 
para afirmar que a palavra de Jesus 
Cristo, quando proverbializou: - “Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida”, nos 
mostrou com toda sua divindade que 
não podemos nos afastar da verdade 
diante dos caminhos de nossas vidas.

Lamentavelmente, é deplorável as-
sistirmos os noticiários diversos, que 

afirmam com tanta ênfase o número 
de óbitos em nosso País.

Era preciso com toda urgência que 
o Ministério da Saúde de forma glo-
balizada tivesse adotado providências 
exequíveis de combate a este vírus, que 
mata e continua matando o povo e to-
dos nós assistimos esta realidade iner-
tes e sem tomarmos uma providência 
que resulte em salvar nossas vidas.

Precisamos nos unir para que jun-
tos com as autoridades competentes, 
possamos desenvolver trabalhos que 
resultem em atividades positivas de 
salvaguardar a nossa pátria, que no 
pensamento positivo do portenho 
José Ingenieros, ditou que: “A huma-
nidade é a pátria do ideal”, afirmando 
ainda: “Quando se atende unicamen-
te à voz do coração a pátria é o berço; 
quando prima o interesse político, 
pátria é o Estado, quando fala o ideal, 
pátria é a humanidade”.

Por todas as palavras aqui escritas, 
resta-me pedir que em nome do binô-
mio positivista de Augusto Conte, que 
tremula em nosso pavilhão nacional 
de - “Ordem e Progresso”, possamos 
com todas as nossas determinações 
e coragem, defender com nosso real 
entusiasmo a vacinação para comba-
termos e exterminarmos este nefasto 
vírus de todo o seio de nossa real con-
vivência existencial.

Em nome da verdade que Deus nos 
ensinou devemos exercitar a vacinação 
para salvarmos nossas vidas. n

Vacinação e o combate                            
à Covid-19

idalmircarvalhofeitosa@gmail.com
advogado

Idalmir Feitosa

Os municípios e a retomada social do serviços 

Grande parte dos serviços públicos oferecidos pe-
los municípios brasileiros são destinados a crianças e 
adolescentes e estão concentrados em três áreas essen-
ciais: educação, saúde e assistência social. Desde 1º de 
janeiro, prefeitos e prefeitas se deparam com o desa-
fio de preparar suas cidades para vacinação, planejar 

a volta às aulas presenciais, realizar a 
busca ativa de crianças que estão fora 
da escola, ofertar serviços de saúde 
mental, garantir a proteção básica e 
especial e, sobretudo, liderar muníci-
pes para a prevenção ao coronavírus 
em um desafiador contexto de desem-
prego e perda de renda em municípios 
onde já são escassos empregos e renda. 

No fim de 2020, falou-se bastante so-
bre a retomada econômica. Em 2021, 
mais do que falar, é preciso priorizar a 
retomada social. Isso significa, na prá-
tica, usar todo o regime de colaboração 
proposto na Constituição de 1988 entre 

os entes federados brasileiros para garantir que cada 
criança nascida na pandemia, por exemplo, tenha aces-
so ao registro de nascimento, a consultas de puericultura, 
à educação e aprendizagem e à garantia de convivência 
familiar e comunitária. Grávidas também devem ter aces-
so ao pré-natal e adolescentes a serviços de promoção da 
saúde mental, de desenvolvimento de projetos de vida e 
participação na vida de suas cidades.

Também é preciso que as escolas tenham saneamen-
to básico e ofereçam condições seguras para a educação 
presencial e o convívio comum nas áreas de circulação, es-
porte e alimentação. A pandemia tem atingido crianças e 
adolescentes de forma desproporcional. Pesquisas recen-
tes têm demonstrado os impactos duradouros diante da 
queda de renda familiar, da insegurança alimentar e, pra-
ticamente, de um ano de afastamento das salas de aulas. 

Lançada pelo Unicef e realizada pelo Ibope, a segunda 
rodada da pesquisa Impactos Primários e Secundários da 
Covid-19 em Crianças e Adolescentes fez 1.516 entrevistas, 
em cada uma amostras (julho e novembro), em todo Bra-
sil. Os resultados indicaram que as famílias morando com 

pessoas menores de 18 anos estão sofrendo cada vez mais 
os impactos da crise sanitária. Entre esses entrevistados, 
61% declararam que a renda familiar diminuiu desde o 
início da pandemia e 8% afirmaram que as crianças e ado-
lescentes da casa deixaram de comer. 

A maioria vive com meninas e meninos que não volta-
ram às atividades presenciais na escola (97%), mas estão 
realizando atividades em casa (92%). A pesquisa alerta 
ainda que 54% do entrevistados mencionaram que algum 
adolescente com quem moram apresentou sintomas rela-
cionados a transtornos mentais, como alterações  do sono 
ou mudanças de humor. 

No contexto dos municípios, a retomada social é es-
sencial para garantir a vida em cada cidade. Por isso, os 
esforços de política pública mais importantes para a pro-
moção do desenvolvimento integral são aqueles empreen-
didos nos municípios. Assim, nenhum município pode ser 
deixado para trás no esforço de se avançar na constru-
ção de um cenário de reconstrução de esperanças para a 
construção de um novo país que, esperamos, sem isola-
mento e sem desigualdade sociais. n

fortaleza@unicef.org

Coordenador do 

Fundo das nações 

unidas para a 

infância (unicef), do 

Ceará

rui Aguiar

Há 10 anos
2011. ASSALTo

Cariús, uma cidade sitiada

Uma cidade refém dos bandidos. Cariús, na região 
Centro-Sul, ficou sitiada por um grupo de assaltantes. 
Eles roubaram um ônibus, usado como barricada, 
fizeram três reféns e trocaram tiros com policiais. 
Tudo para assaltar, à base de dinamites, agência do 
Banco do Brasil.

2011. LÍbIA

Obama defende queda de Kadhafi

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
voltou a condenar ontem a violência contra 
manifestantes de oposição na Líbia. Ele declarou que 
o líder da Revolução Líbia, Muamar Kadhafi, perdeu a 
legitimidade e deve deixar o poder. A maior prioridade 
neste momento, segundo Obama, é retirar dezenas de 
milhares de pessoas que tentam deixar a Líbia devido 
aos violentos confrontos entre forças leais a Kadhafi e 
rebeldes opositores.

Há 50 anos
1971. mIcrooNDAS

Piauí em linha direta com o Ceará 

Teresina - A população desta capital exulta de 
contentamento pelo fato de poder falar pelo telefone 
com Fortaleza e com dez outras cidades do interior 
do Ceará. O tráfego Ceará-Piauí, monopolizado 
pela Companhia de Telecomunicações do Ceará, 
vem sendo intenso e os seis canais existentes estão 
constantemente ocupados.

1971. LAGAmAr

Onde a vida é complicada

Se para alguns o inverno representa o fim do drama de 
fome, para outros, mesmo minoria, é origem de novas 
dificuldades, que começa pela própria dificuldade de 
sair e voltar para casa. É o caso do Lagamar, onde 
embora não se repetindo com a gravidade que o 
caracterizava antes, o alagamento complica a vida de 
centenas de famílias, que vivem em meio à lama e aos 
focos de moléstias.

Há 90 anos
1931.EcoNomIA

O preço da carne no Interior

Em todo o interior do Estado a carne verde, sem o 
“carbunculo” de que nos fala o Matadouro Modelo, está da 
melhor qualidade e é vendida, sem osso, a 1$800 e 2$000 o 
kilo. Aqui, na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, onde 
o negócio é de vulto extraordinariamente maior, a população 
continúa a comprar carne a 2$200 e 2$400 o kilo, havendo 
até bancas que retalham a 2@600 e 2$800.

1931. cÃmbIo

O encontro com Getúlio

A principal preoccupação do Governo neste momento é a 
situação econômica provocada pela queda do cambio. O 
assumpto dominou a palestra entre o dr. Getúlio Vargas, 
Chefe do Governo Provisório e o Interventor Coronel João 
Alberto, secundado pelo dr. Souza Dantas, Secretario da 
Fazenda do Estado de S. Paulo. Ficou decidido o amparo para 
a defeza do café, tendo o Chefe do Governo promettido dar o 
seu inteiro apoio.
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Mesmo sem pisar fundo no 
acelerador, o Fortaleza conse-
guiu estrear com vitória na Copa 
do Nordeste 2021. Em ritmo de 
pré-temporada, o Tricolor bateu 
o CRB-AL por 1 a 0, com gol do la-
teral-esquerdo Bruno Melo, on-
tem, na Arena Castelão, e chegou 
à terceira colocação do Grupo B.

No lançamento do uniforme 
“Luar”, desenvolvido pelo artista 
cearense Espedito Seleiro exclu-
sivamente para o Nordestão, o 
Leão mostrou pouca inspiração 
no retorno aos gramados ape-
nas seis dias após o encerra-
mento da temporada 2020. O 
Galo da Pajuçara, por sua vez, 
não conseguiu mostrar força 
ofensiva, e, assim, o confron-
to ficou carente de emoções.

O primeiro compromisso no 
torneio regional marcou a es-
treia do meia Lucas Crispim, 
contratado do Guarani-SP. 
Sem Felipe, lesionado, o volante 
Pablo, oriundo do time de aspi-
rantes, também ganhou opor-
tunidade entre os titulares. De 
resto, a formação tinha as figu-
ras já conhecidas pelo torcedor.

Com a camisa 7 às costas, 
Crispim foi o responsável por 
raro lance de perigo no duelo: 

ainda nos minutos iniciais, 
recebeu passe na entrada da 
área, ajeitou e bateu coloca-
do, à direita da meta de Edson 
Mardden. A partir daí, a pro-
posta alvirrubra de bloquear 
as investidas dos donos da 
casa passou a prevalecer.

As bolas alçadas na área, en-
tão, viraram alternativa. Lucas 
Crispim fez cruzamento da di-
reita e achou Quintero livre, mas 
o cabeceio saiu errado. Do outro 
lado, o time alagoano apostou no 
mesmo expediente, em escan-
teio cobrado por Diego Torres e 

cabeçada de Guilherme Romão 
por cima do gol.

Nos  minutos  finais  do  pri-
meiro tempo, após a persis-
tência do placar em branco, 
o Fortaleza conseguiu abrir 
o marcador com uma tática 
antiga: a bola parada. Aos 44 
minutos, Juninho cobrou es-
canteio, Bruno Melo apareceu 
na primeira trave e desviou de 
cabeça para balançar as redes.

O gol inverteu os papéis na 
segunda etapa: o CRB-AL pas-
sou a ter mais a posse de bola 
e apareceu mais no campo de 

ataque — sem levar perigo à 
meta de Felipe Alves —, en-
quanto o Tricolor administrou a 
vantagem e fez substituições em 
busca de maior velocidade para 
explorar contra-ataques.

As chances de o Leão ampliar 
o placar só apareceram na reta 
final da partida — quase todas 
em finalizações de fora da área. 
Osvaldo, Pablo e João Paulo ar-
riscaram arremates fortes e le-
varam perigo ao gol alagoano. 
Ainda houve tempo para um 
“remake” do lance do gol, mas 
sem o mesmo sucesso: Bruno 

Melo aproveitou escanteio co-
brado por Juninho e carimbou o 
travessão de cabeça.

O triunfo leva o clube do Pici 
ao G-4 do Grupo B da Copa do 
Nordeste, com três pontos. O 
próximo desafio  será diante do 
Sampaio Corrêa-MA, sábado, 6, 
às 20h30min, no Castelão, em 
São Luís (MA), com a expecta-
tiva de contar com os reforços 
Matheus Jussa e Robson, além 
de Ronald e Igor Torres, que não 
puderam ir a campo por ques-
tões  burocráticas  pendentes 
para a estreia.

afonso.ribeiro@opovo.com.br

| Copa do Nordeste | Em jogo morno, FortalEza Explora bEm a bola parada E vEncE o crb-al 
por 1 a 0 na EstrEia da copa do nordEstE. gol Foi do latEral-artilhEiro bruno mElo

Leão à moda 
antiga

Ju
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a
e
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r

comemoração de laterais goleadores: 
Bruno Melo (e) e tinga (d)

afonso ribeiro

Fortaleza
4-3-3: F. alves; tinga, 
Quintero, Wanderson e Bruno 
Melo; Pablo (J. Paulo), Juninho 
e l. Crispim (luiz Henrique); 
romarinho (osvaldo), W. 
Paulista (Carlinhos) e david (t. 
orobó). 
Técnico: enderson Moreira

CRB-AL
4-3-3: e. Mardden; 
reginaldo, Gum, e. Páscoa 
e G. romão (luca Caio); 
Claudinei, Wesley (davi 
lessa) e Jiménez (lucão); 
régis (luidy), Hyuri e d. 
torres. 
Técnico: roberto Fernandes

Local: arena Castelão, em 
Fortaleza/Ce
Data: 3/3/2021
Árbitro: diego da silva Castro/Pi
assistentes: rogério de oliveira 
Braga/Pi e Janystony rabelo de 
Melo/Pi

Gols: Bruno Melo, aos 44 min/1t 
(For)
cartões amarelos: Pablo (For)
público e renda: jogo 
de portões fechados em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus

Copa do Nordeste 2021
roTeiro Do JoGo

1x0

Nordestão 2021 - Grupo B

classificados  
para segunda fase

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

cLassificação
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O crescimento do futebol 
cearense nas últimas tempo-
radas é fato. O Estado tem dois 
representantes na Série A do 
Campeonato Brasileiro des-
de 2019 e terá duas equipes na 
Série C em 2021, além dos três 
times na Quarta Divisão. A ala-
vancada pode ser comprovada 
no ranking da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). A 
mais recente atualização des-
te ranqueamento, divulgada 
nessa segunda-feira, 1º, colo-
cou Ceará e Fortaleza entre os 
20 melhores clubes do Brasil. 
Além disso, a Federação Cea-
rense de Futebol (FCF) é a oita-
va mais bem colocada, sendo a 
melhor do Nordeste.

O Vovô, que está na 14ª po-
sição do ranking em 2021, não 
só atingiu a melhor classifi-
cação da própria agremiação, 
como entre todas as equipes 
cearenses na história. O Alvi-
negro de Porangabuçu entrou 
a atual sequência na elite na-
cional como o 27º melhor do 
Brasil, em 2018. Em 2019, su-
biu para 23º, com novo avan-
ço em 2020, para a 19ª colo-
cação, que já era a melhor de 
um clube Estado — marca 
superada agora.

O Leão teve uma ascensão 
meteórica. Deixou a 42ª colo-
cação em 2018, após o acesso 
à Série B no ano anterior, para 
o 18º lugar em 2021. Em 2019, o 
Tricolor do Pici avançou para a 
33ª posição após o título da Se-
gundona. No ano passado, nova 
melhora com a boa campanha 
na elite, fechando no 23º lugar.

Já o Ferroviário, terceiro 
cearense mais bem classifica-
do, é o atual 57º ranqueado. 
Na Série C desde 2019, o time 
disputará o terceiro patamar 
nacional pelo terceiro ano con-
secutivo. O clube coral iniciou a 
jornada apenas em 2019, saindo 
da 73ª colocação. Subiu para 61º 
em 2020 e agora está em 57º.

Após o Tubarão da Barra, o 
Floresta, vice campeão da Série 
D 2020, é o mais bem colocado 
do Estado, na 91ª posição. O 
Atlético-CE está em 119ª, o Gua-
rany de Sobral em 122º, o Gua-
rani de Juazeiro em 133º, Bar-
balha e Caucaia dividem a 218ª 
colocação, enquanto o Icasa 
está em 223º posição. O ranking 
da CBF abrange 236 clubes.

O Flamengo-RJ, atual cam-
peão brasileiro, assumiu a 
liderança do ranking. Ele é 

seguido pelos finalistas da 
Copa do Brasil Palmeiras-SP e 
Grêmio-RS, nessa ordem. In-
ternacional-RS, Athletico-PR, 
Santos-SP, Corinthians-SP, 
São Paulo-SP, Atlético-MG e 
Cruzeiro-MG fecham o top-10. 
O Bahia é o melhor entre os 
nordestinos, em 11º. 

Já entre as federações es-
taduais, a paulista está em 
primeiro, seguida por Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. A 
cearense é a oitava, atrás ainda 

de Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina e Goiás. A subida no 
ranking já garantiu uma vaga a 
mais na Série D do Campeonato 
Brasileiro e deve rendeu ainda 
uma terceira para a Copa do 
Nordeste — atualmente, Per-
nambuco tem esse benefício.

A pontuação do ranking é 
definida de acordo com o de-
sempenho dos clubes em uma 
das quatro divisões do Cam-
peonato Brasileiro e na Copa 
do Brasil. Quanto melhor a 

posição do time em cada tor-
neio, maior a pontuação, que 
também aumenta conforme a 
equipe atue em divisões su-
periores. O critério temporal 
é outro fator. A pontuação 
acumulada no ano vigente do 
ranking é multiplicada por 5. 
No ano anterior, por quatro, 
e assim por diante, até que se 
chegue na quarta temporada 
anterior, quando os pontos 
são multiplicados por 1. (Co-

laborou Brenno Rebouças)

Escalada cEarEnsE 
no ranking da CBF
| Pontuação nacional | Clubes do estado ganham posições em avaliação da Confederação e 
chegam a novos patamares de classificação. ceará é o 14º, fortaleza o 18º e ferroviário o 57º

Gabriel lopes

gabriellopes@opovo.com.br
eSPeCIal Para o PoVo

Cearense 2021 - 1ª fase

classificados  
para segunda fase

rebaixados 
para a Série B

Time pG J v
 1º Caucaia 10 5 3

 2º Ferroviário 10 5 3

 3º Pacajus 9 5 2

 4º atlético-Ce 8 5 2

 5º Icasa 6 5 1

 6º Guarany-S 4 5 1

 7º Barbalha 4 5 1

 8º Crato 2 5 0

classificação

Rodada pode definir vagas da 2ª fase
Campeonato Cearense. Serão quatro jogos hoje

A primeira fase do Campeo-
nato Cearense se encaminha 
para o período decisivo. Hoje, 
às 15h30min, quatro partidas 
serão disputadas pela sexta 
rodada — a penúltima desta 
etapa. Os jogos podem definir 
os dois rebaixados e os quatro 
últimos classificados à segunda 
fase do certame. Vale ressaltar 
que Caucaia e Ferroviário já es-
tão garantidos na etapa seguin-
te, na qual se juntam a Ceará e 
Fortaleza.

O Caucaia, do artilheiro Ciel, 
que tem seis gols na competição, 
receberá o Icasa no estádio Rai-
mundo de Oliveira. O Verdão do 
Cariri, quinto colocado, precisa 

vencer e torcer por derrota do 
Barbalha para se livrar do re-
baixamento e garantir vaga na 
etapa seguinte. Já a Raposa Me-
tropolitana pretende manter a 
liderança, que garante vaga na 
Copa do Brasil 2022. 

No estádio João Ronaldo, em 
Pacajus, os donos da casa rece-
bem o Barbalha. O Índio Paiacu 
precisa de apenas um empate 
para garantir vaga na próxima 
etapa do torneio. Já a Raposa 
dos Verdes Canaviais, em crise, 
precisa pontuar e secar Icasa ou 
Guarany de Sobral para deixar a 
zona de rebaixamento.

O Cacique do Vale terá pela 
frente o Atlético-CE no estádio 

do Junco, em Sobral. O time do 
Interior estará virtualmente 
classificado à próxima fase e li-
vre do rebaixamento caso vença 
e o Barbalha perca. Já a Águia 
da Precabura garante vaga em 
caso de triunfo, mas também 
pode avançar antecipadamente 
se empatar e a Raposa dos Ver-
des Canaviais não vencer.

Por fim, o Crato recebe o Fer-
roviário no estádio Mirandão, 
no Crato. Se Barbalha ou Gua-
rany vencerem seus jogos e o 
Azulão não derrotar o Tubarão 
da Barra, a equipe do Cariri es-
tará matematicamente rebaixa-
da. Triunfo da equipe do Cariri, 
por outro lado, pode até tirar o 

time da zona de rebaixamento. 
Já classificado à etapa seguinte, 
o time coral luta pela lideran-
ça da primeira fase e a vaga na 
Copa do Brasil da próxima tem-
porada que ela rende. (Gabriel 

Lopes / Especial para O POVO)

 JogoS de hoJe

Pacajus x Barbalha
Guarany de Sobral x 
atlético-Ce
Caucaia x Icasa
Crato x Ferroviário

cearense 2021
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A renovação de Vina com o 
Ceará até o fi m de 2024 agitou o 
mercado da bola. Principal des-
taque do Alvinegro na tempo-
rada passada, o meia-atacante 
chamou a atenção do futebol 
brasileiro, ganhou vaga na sele-
ção da Série A e foi especulado 
em clubes do eixo RJ-SP, mas 
preferiu fi car em Porangabuçu. 
Em entrevista exclusiva, o pre-
sidente do Vovô, Robinson de 
Castro, conta os bastidores da 
negociação que garantiu a per-
manência do camisa 29 e colocou 
a agremiação em “novo pata-
mar” no cenário nacional.

Aos 28 anos, o jogador para-
naense desembarcou em Poran-
gabuçu para iniciar a vitoriosa 
parceria, que resultaria no bi-
campeonato invicto da Copa do 
Nordeste, o vice no Cearense, a 
campanha às quartas de fi nal da 
Copa do Brasil e na classifi cação 
para a Sul-Americana após termi-
nar a Série A em 11º. A chegada do 
então “Vinícius Goes”, que jogara 
em 2019 pelo Atlético-MG, foi tra-
tada com desconfi ança por tem-
poradas passadas de oscilação.

Mas no Ceará, ele virou Vina 
e desencantou. Viveu a melhor 
temporada da carreira em 2020 
e terminou o ano como artilhei-
ro, com 23 gols, e líder de assis-
tências, com 19.

Com destaque no cenário na-
cional, a renovação com o Vovô 
chegou a ser tratada como im-
provável diante de interesse do 
Corinthians-SP. Entretanto, o 
desejo do meia-atacante era 
permanecer onde brilhou. Orga-
nizado fi nanceiramente, o Cea-
rá deu todas as condições para 
manter o seu principal jogador.

“Com ele nunca foi difícil. 
Ele sempre quis fi car. A gente 
tinha que fazer o negócio da 
permanência dele, dar as con-
dições que o mercado daria a 
ele. E aí envolve os agentes. Foi 
difícil para você viabilizar esse 
investimento e chegar a uma 

engenharia fi nanceira com 
tempo, valores, prêmios e etc, 
essas coisas que fazem parte 
do contrato”, afi rma Robinson.

“A gente demora por conta 
disso. Vi o pessoal noticiando que 
o Vina fechou com o Corinthians. 
‘Ah, o Vina vai se apresentar no 
Corinthians’. Em nenhum mo-
mento isso aconteceu. Depois, 
falaram que o Vina já tinha fe-
chado com o Ceará, mas não ti-
nha acontecido ainda”, completa.

O Ceará surpreendeu com a 
renovação do meia-atacante, 
considerado um dos atletas de 
maior destaque na temporada 
do futebol brasileiro junto a no-
mes como Marinho e Claudinho. 
Para Robinson, a manutenção de 
Vina mostrou a força do clube.

“Ele não queria vir (em 2020), 
hoje não quer mais ir (embora). 
Mudou o patamar do clube, essa 
renovação mexeu com o merca-
do”, diz o presidente.

Quando o Alvinegro foi buscar 
Vina para integrar o elenco em 
2020, os dirigentes precisaram 
fazer esforço para convencê-lo. 
Segundo Robinson, apesar das 
oscilações, a diretoria sabia que 
se tratava de um atleta decisivo e 
que valeria a pena o investimento.

“Ele deu trabalho para vir. É 
um jogador que tem um espírito 
diferente, personalidade, fomi-
nha. Ele quer jogar, ser o cara, o 
protagonista. Ele tinha que dei-
xar de querer e ser o cara. Acho 
que a gente viabilizou ele ser.”

O clube fez contatos com ou-
tros profi ssionais para colher 
informações sobre Vina antes 
de realizar a investida. “Pega-
mos informações com o Man-
cini (técnico do Corinthians) 
e com o Anderson Batatais 
(auxiliar-técnico de Mancini). 
‘Esse cara é fera’, me falaram.”

FELIPE SANTOS/ CEARASC.COM

“ELE SEMPRE 
QUIS FICAR”
| CEARÁ | PRESIDENTE DO CLUBE ROBINSON DE CASTRO CONTA 
OS BASTIDORES DA RENOVAÇÃO COM VINA

LUCAS MOTA

lucasmota@opovo.com.br

VINA cumprimenta Robinson de 
Castro após anúncio da renovação

DOS MALES, O MENOR
.SE para outra coisa não servir, a Copa do Nordeste, 

que um dia ainda verei transformada em Campeonato do 
Nordeste, mesmo que na outra encarnação, ao menos serve 
pra preencher um vácuo aberto no calendário..PODERIA ser preenchido pelo Estadual, mas este há 

muito perdeu a graça e com ele foi-se também o charme. Hoje, 
transformou-se num arremedo de competição, onde a turma do 
esfria sol entra na fase inicial esperando até que a dupla Ceará e 
Fortaleza entrem na dança. .A DUPLA salta de paraquedas pegando a melhor parte do 

bolo, reta final do torneio. É visível a intenção da FCF, que elabora 
um campeonato tão mal feito. Querem que os dois rivais disputem 
a final. Possibilidade de zebra pode até haver, embora mínima. Os 
concorrentes estão abaixo da média..ISSO tem nome. Chama-se vulgarmente de cartas marcadas. 

Aliás, sem eles numa disputa final também não teria a menor 
graça. Basta fazer um levantamento das dez últimas decisões. 
Alvinegros e tricolores estavam lá na reta final. Algum mal nisso? 
Absolutamente nenhum. Mas precisava ser tão visível aos olhos 
de todos? Colabora pra isso não mais existir uma terceira força no 
futebol cearense que se emparelhe à dupla. Vai longe o tempo em 
que o Ferroviário era este..QUE fique bem claro. Nada contra a existência dos clubes 
pequenos. O que me incomoda e me provoca comichões é a 
discriminação visível contra eles. Mas será sempre assim. A 
lei do mais forte tem suas regalias e seus privilégios. Isso vem 
desde que o mundo é mundo.

 O CAMELO E A AGULHA.TOME-SE como exemplo a própria Copa do Brasil, 
onde os clubes que disputam a Libertadores têm lugar 
assegurados na reta final. É mais fácil um camelo entrar no 
buraco de uma agulha se algum clube do Nordeste estiver 
neste rol. Para eles, quando muito, a Copa Sul-Americana 
serve como consolo. Os bastidores do futebol, com tantas 
cartas marcadas, sempre foram mal cheirosos.

 ABRE-ALAS.COPA do Nordeste tem lá sua importância por agrupar os 
clubes da Região. Eles entraram neste vácuo como quem entra no 
céu à força. Pela CBF, a Copa sequer existiria. Teve que engolir à 
força e a contragosto..FUNCIONA como um espécie de abre-alas do calendário 

oficial, isto é, grifado pela CBF, dando ao vencedor a chance 
de entrar na terceira etapa da Copa do Brasil, o quinhão para 
quem for campeão. Foi por esta porta que o Ceará entrou 
quando se sagrou bicampeão ano passado. Um privilégio? 
Pode ser, porém, nem tanto.

 O PÉRIPLO.INDEPENDENTE do resultado  de ontem à noite (Fortaleza x 
CRB), ainda naquela fase de esquentar os tamborins, o Nordestão 
deságua na sua edição de número 17. Parece que foi ontem, mas lá 
se vão quase duas décadas..DESFIANDO o rosário de curiosidades, dessas edições a 
supremacia pertence ao futebol baiano que ganhou sete títulos. 
Pernambuco vem logo a seguir com quatro, enquanto o futebol 
cearense contenta-se em ficar na terceira colocação.

 .NO listão de treinadores que conquistaram mais títulos estão 
Guto Ferreira e Arturzinho. O primeiro ainda em plena atividade. 
O outro (Arturzinho) há muito deixou a profissão. .CEARÁ teve o privilégio de ter um único campeão, caso de 

Oliveira Canindé, quando dirigia o Campinense, feito considerado, 
até hoje, como a grande zebra da Copa do Nordeste. Louve-se o 
time, que fez uma campanha irrepreensível, digna de todos os 
encômios. Por onde anda hoje, o Canindé? .CURIOSIDADE. Dos nove estados nordestinos, só três não 
conseguiram conquistar um título: Piauí, Alagoas e Sergipe..MARCA de maior artilheiro da uma só edição da Copa 

do Nordeste continua de Sérgio Alves, um dos três ídolos da 
história do Ceará. Balançou as redes 13 vezes. Curioso em 
tudo isso que não foi vestindo a camisa alvinegra do Ceará, 
sim a do tricolor Bahia, em 2002. De lá pra cá, ninguém 
conseguiu superar esta marca. 

 MERCADO DA BOLA.POR enquanto os clubes cearenses tentam rearrumar suas 
casas visando a temporada deste ano..CEARÁ já listou quase 9 reforços porque a estrada é 
longa e o caminho é deserto. A rigor, manterá a mesma 
base, a não ser apareça alguém disposto a levar o Wescley, 
mesmo só lhe pagando os salários. Insistir com ele prova 
que Guto Ferreira, pra não fugir a regra dos técnicos de 
futebol, adora uma teima..FORTALEZA um pouco mais modesto porque a grana é curta. 
Perdeu o lateral Gabriel Dias, para o maior rival e o zagueiro 
Paulão, cuja pedida foi considerada delirante, ameaça mesmo 
rumo. Se querem saber, nenhum dos dois fará a menor falta. Há 
melhores que eles no mercado.

ALAN 
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LOTOFÁCIL Nº 2171

QUINA Nº 5505

2 18 39 44 55

MEGA-SENA Nº 2349

5 10 25 32 49 54

Em partida decidida nos 
segundos fi nais, o Fortaleza 
Basquete Cearense venceu o 
KTO/Caxias do Sul por 82 a 81 
no ginásio prof. Hugo Ramos, 
na bolha de Mogi das Cruzes 
(SP). O Carcalaion foi batido 
pelo adversário paulista nos 
dois quartos iniciais, mas con-
quistou o empate no placar no 
terceiro quarto e construiu a 
virada praticamente na última 
jogada da partida. A partida foi 
válida pela 15ª rodada do re-
turno do NBB 2020-2021. 

O Fortaleza BC iniciou o 
primeiro quarto em vantagem 
construída pela dupla Brite e 
Holloway. Nos quatro minu-
tos finais, o Tricolor chegou 
a abrir oito pontos de vanta-
gem, mas tomou a virada nos 
30 segundos finais após cesta 
de três de Antônio e terminou 
derrotado por 17 a 16. No se-
gundo quarto, o enredo se re-
petiu, com a equipe cearense 
novamente saindo na frente, 
mas tendo queda de rendi-
mento nos minutos finais. As-
sim, o Caxias foi para o inter-
valo vencendo por 41 a 37. 

Correndo atrás da vanta-
gem, o Fortaleza BC entrou no 
segundo tempo disposto a a vi-
rar. Ao vencer o terceiro quarto 
por 19 a 15, metade do caminho 
foi andado e o o placar fi cou 
igual em 56. No quarto decisi-
vo, a quatro segundos do fi m, 
o Tricolor perdia por 1 ponto 
quando Brite acertou arremes-
so de quadro e decretou a vi-
rada por 82 a 81. Houve tempo 
ainda para a tentativa de vira-
da do Caxias, mas toco de Sua-
lisson em arremesso de Antô-
nio garantiu o terceiro triunfo 
consecutivo do Carcalaion.

No sábado, 6, o Fortaleza BC 
volta a quadra para enfrentar 
o Corinthians. (Iara Costa / 
Especial para O POVO)

Fortaleza BC 
vence Caxias 
por 82 a 81 pelo 
NBB 2020-2021

Jogo decidido no fi m.



classificados do ceará
www.opovo.com.br

Quinta-feira
Fortaleza - CearÁ - 4 de Março de 2021 27



classificados do ceará28
www.opovo.com.br

Quinta-feira
Fortaleza - CearÁ - 4 de Março de 2021



classificados do ceará
www.opovo.com.br

Quinta-feira
Fortaleza - CearÁ - 4 de Março de 2021 29



30
www.opovo.com.br

Quinta-feira
Fortaleza - CearÁ - 4 de Março de 2021


