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1º DIA De lOCKDOWN

93 anos

18/5/20
fortaleza estava 
no 13º dia do 
1º isolamento 
rígido. o estado 
registrava 26.363 
casos confirmados 
e 1.748 mortes

7/7/20
a Capital havia 
ingressado há 
um dia na fase 
3 do plano de 
reabertura 
das atividades 
econômicas e 
comportamentais

5/3/21
ontem, 1º dia do 
segundo lockdown 
em fortaleza, o 
Ceará chegou 
a 441.484 casos 
de Covid-19 e 
11.642 óbitos 
em decorrência 
da doença
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado

FABIO LIMA

FORA DO PLANTÃO
O secretário estadual da saúde, Dr. Cabeto, visitou as UPA,s do Pirambu, Praia do 
Futuro e Cristo Redentor, além do HGF e Leonardo Da Vinci. Sem avisar com an-
tecedência, conferiu o serviço, conversou com pacientes e avaliou atendimento 
com os profi ssionais.

Minguante
atual

Nova
13/3

Crescente
21/3

Cheia
28/3
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TÁBUA DAS MARÉS
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  MARÉ BAIXA
3h42min / 0,9 metro

  MARÉ ALTA
10h11min /2,3 metros

  MARÉ BAIXA
16h27min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
23h04min / 2,2 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
4h56min / 1,0 metro

  MARÉ ALTA
11h28min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
17h52min / 0,9 metro
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FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

A Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) confi rmou on-
tem, 5, que abriu um processo 
administrativo para investigar 
o suposto uso de informação 
privilegiada (insider trading, 
no jargão do mercado) na ne-
gociação de papéis da Petro-
bras. A suspeita de que alguém 
pode ter lucrado R$ 18 milhões 
com o vazamento de informa-
ções sobre o que ocorreria na 
estatal vieram à tona no início 
da semana e mexeram com os 
ânimos do mercado.

A apuração do caso será 
conduzida pela Superinten-
dência de Relações com o Mer-
cado e Intermediários (SMI) do 
órgão regulador do mercado 
de capitais. A autarquia não dá 
detalhes da investigação e rea-
fi rma que não comenta casos 
específi cos.

Tudo indica que o foco da 
análise da área técnica será a 
transação com opções de ven-
da de ações da estatal no fi m 
da tarde da quinta-feira, 18 de 
fevereiro, logo após a reunião 
entre o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro e um time 
de seis ministros no Palácio do 
Planalto para tratar de preços 

dos combustíveis. O encontro 
ocorreu às 16h45, antes da live 
em que o presidente disse que 
“alguma coisa” aconteceria na 
petrolífera nos próximos dias.

Duas ordens de compra fo-
ram executadas logo em se-
guida: uma de 2,6 milhões de 
opções, às 17h35, e outra às 
17h44, de 1,4 milhão de papéis, 
ambas com preço de R$ 0,04. A 
movimentação, confi rmada a 
partir de dados da B3, a Bolsa 
de Valores de São Paulo, indi-
ca que um investidor ganhou 
R$ 18 milhões com as opções, 
negociadas em volume que só 
faria sentido se ele realmente 
acreditasse que as ações iriam 
cair ao menos 8% no pregão se-
guinte.

Na operação de opção, o in-
vestidor adquire o direito de 
comprar ou vender um ati-
vo em uma data futura, a um 
preço fi xo, para se proteger do 
movimento contrário do papel 
ou especular. Crime no Brasil 
desde 2001, o insider trading é 
o uso de uma informação re-
levante ainda desconhecida do 
mercado na negociação de pa-
péis, com o objetivo de obter 
lucro ou evitar uma perda. (AE)

CVM confi rma processo 
para investigar suposto 
‘insider trading’ 
na Petrobras
| INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA | 

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

Lockdown para dar certo exige fi scalização. Nas áreas nobres, a Agefi s opera 
forte, mas na periferia o cenário é de normalidade. Alguém precisa olhar 

para isso/// A Enel, por causa do lockdown, só está atendendendo sua clientela 

por meio de agendamento eletrônico, com hora marcada, no site www.enel.

com.br. /// O secretário estadual Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico 

e do Trabalho) foi internado ontem após sentir falta de ar, decorrente de 

complicações com a Covid-19. /// Só lembrando: “O Brasil superou os EUA em 

mortes por Covid-19. Isso não é mimimi.”

EMPRESÁRIOS
 alguns até escaparam da Covid-19 -, 

que insistem em falar contra o remédio 
amargo que é o isolamento rígido.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
brasileira, que cresceu 0,4% na 

passagem de dezembro para 
janeiro, segundo o IBGE Eita!!

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CRIA O PROGRAMA DAS MULHERES

A 
Assembleia Legislativa realizará segunda-feira, às 9 
horas, ato virtual para ofi cializar a criação do Progra-
ma de Implementação das Procuradorias Especiais da 
Mulher nos Municípios Cearenses. Oito novas procu-
radoras no Interior serão anunciadas, para reforçar 
interiorização das atividades da Procuradoria, com 

apoio e serviços de atenção às mulheres. Na ocasião, o presidente 

da Casa, Evandro Leitão (PDT), vai assinar a ordem de serviço para 
a reforma do prédio do órgão, em Fortaleza, onde funcionava o De-
partamento de Saúde. A Procuradoria Especial da Mulher, que tem 
à frente a deputada Augusta Brito, terá ainda uma nova estrutura-
ção, com cinco núcleos, e fechará parcerias com o Ministério Público 
e a Defensoria Pública. O evento virtual será transmitido pela TV 
Assembleia e pelas redes sociais do legislativo estadual.

SEM PÁ DE CAL
Do presidente do Sinduscon/CE, 
Patriolino Dias, recebemos: “Len-
do hoje (ontem) sua coluna no O 
POVO, vi o questionamento sobre 
funcionamento da construção ci-
vil em lockdown e que isso acar-
retaria em ônibus superlotados. 
Mas isso não é uma realidade.”

SEM PÁ DE CAL 
Diz Patriolino: “Em monitora-
mento interno, cerca de 59% dos 
nossos trabalhadores se deslo-
cam em motocicletas para o lo-
cal de trabalho e os que utilizam 
ônibus, têm horário diferencia-
do”. Ele mandou até foto de es-
tacionamento cheio de motos e 
bicicletas.

REFORÇO
A Santa Casa de Sobral inscreve, 
até segunda-feira, para seleção 
simplifi cada destinada à forma-
ção de cadastro de reserva de 
técnico de enfermagem. As ins-
crições deverão ser feitas no site 
www.stacasa.com.br, na aba 
“Trabalhe Conosco”. Tudo pela 
Covid-19.

BICO GROSSO
“Tem de parar esse cara!”, 
eis a frase do tucano Tas-
so Jereissati que continua 
repercutindo na mídia na-
cional. Referiu-se ao com-
portamento irresponsável 
de Bolsonaro que, em visita 
recente ao Ceará, não usou 
máscara e promoveu aglo-
meração. 

BULA SUPERIOR
A URCA criou o curso de Me-
dicina e deve agora submeter 
o processo ao Conselho Esta-
dual de Saúde. A Instituição 
espera oferecer o novo curso 
já a partir de 2022, ou bem 
antes, dependendo da buro-
cracia e do recrudescimento 
da pandemia.

O ESTUDANTE
O professor Rogers Mendes 
deixou o cargo de secretário
-executivo da Secretaria da 
Educação do Ceará. Decidiu 
se dedicar a pesquisas em 
clima de doutorado. Rogers 
já foi titular da pasta.

ABASTECIMENTO
A Funasa vai tocar um projeto 
piloto do Programa Saneamen-
to Brasil Rural em sete muni-
cípios cearenses. Foram bene-
fi ciados: Várzea Alegre, Lavras 
da Mangabeira, Campos Sales, 
Jati, Capistrano, Orós e Santa-
na do Cariri. 

ABASTECIMENTO 


O valor total para as obras nessas 
cidades, que incluem construção 
de sistema de abastecimento de 
água e perfuração de poços, é de 
R$ 6,6 milhões. A verba foi obtida 
pelo deputado federal Domingos 
Neto (PSD), hoje o braço direito do 
Planalto no Ceará.

COMENDA
O TRE do Ceará vai entregar, no 
próximo dia 16, em ato virtual, a 
Comenda do Mérito ao Ouvidor a 
cinco personalidades. Entre elas, 
o presidente da OAB estadual, 
Erinaldo Dantas, e o presidente 
da Unimed Fortaleza, Elias Leite.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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lEVaNTaMENTo

ECoNoMIa

o Ceará é o estado do 
Nordeste com mais cidades 
consideradas as melhores 
para se investir, segundo o 
estudo “Melhores Cidades 
para Fazer Negócios 2.0”, 
elaborado pela Urban 
Systems. o levantamento 
analisa os locais que são 
destaques para se investir no 
setor de serviços. entre os 100 
melhores locais do País, 20 
municípios ficam na Região. 
destes, cinco são cearenses. o 
ranking leva em consideração 
cidades com mais de 100 mil 
habitantes. Pela ordem, as 
cidades cearenses citadas 
são: Sobral (25º no ranking), 
Fortaleza (31º), Juazeiro do 
Norte (63º), Itapipoca (64º) e 
Maracanaú (85º). a cidade 
nordestina mais bem colocada 
no ranking foi São luís (Ma), 
ficando na 11º posição. 
(Samuel pimentel)

Com as operações 
prejudicadas pela crise do 
novo coronavírus, a latam vai 
demitir 2,7 mil pilotos, 
copilotos e comandantes nos 
próximos dias. a Covid-19 
dificultou até os processos de 
desligamento, que serão feitos 
de forma online pela aérea, 
afirmou o diretor de recursos 
humanos da latam Brasil, 
Jefferson Cestari. “Todo o 
processo vai ser feito 
remotamente por causa das 
limitações”, disse. a empresa 
está em uma situação 
fragilizada e luta para seguir 
em operação. No início de 
julho, a latam Brasil passou a 
fazer parte do processo de 
recuperação judicial do Grupo 
latam nos estados Unidos. a 
Latam confirmou que vai 
demitir no mínimo 38% da 
equipe, de 7 mil pessoas, em 
processo de demissão 
voluntária. os desligamentos 
começaram ontem, 5, e 
seguem até e o dia 14. (AE)

Ceará é o melhor 
lugar do NE para 
investir no setor 
de serviços

Latam vai demitir 
2,7 mil pela 
internet até dia 14

Trabalhadores da 
construção civil 
realizam protesto
| SINdICaTo | 

No primeiro dia de lockdo-

wn em Fortaleza, trabalha-

dores da construção civil rea-

lizaram protestos pelas ruas 

da Capital cobrando melhores 

condições de trabalho duran-

te a pandemia. Movimentação 

é articulada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da 

Construção Civil da Região Me-

tropolitana de Fortaleza (STIC-

CRMF) e criticou autorização 

para setor manter atividades 

durante a suspensão de servi-

ços não essenciais na Cidade, 

frente ao aumento da dissemi-

nação da Covid-19.

O ato percorreu bairros e 

chegou à Praça Portugal por 

volta das 10 horas da manhã. 

“Não dá para gente voltar ao 

trabalho, botar a economia 

para andar enquanto a grande 

maioria de nós trabalhadores 

está se contaminando, estamos 

morrendo”, frisou Francisco 

Roberto, secretário de finanças 
do sindicato. Ele ponderou que, 

de acordo com levantamento 

feito pela entidade, cerca de 150 

trabalhadores da construção 

civil na Região Metropolitana 

de Fortaleza morreram vítimas 

da Covid-19. O sindicato teceu 

críticas a política de vacinação, 

que não elege os trabalhadores 

do setor em nenhum dos gru-

pos prioritários para receber o 

imunizante.

“A situação não tá fácil. Sem 

falar na grande maioria que 

tá se contaminando nas obras 

e contaminando a família em 

casa”, desabafa. Francisco, de-

talhando ainda que o protesto 

buscou cobrar ações mais efe-

tivas das construtoras com re-

lação à implementação de me-

didas preventivas e de proteção 

para os funcionários.

O POVO buscou contato com 

o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Ceará (Sin-

duscon-CE). Em nota, o sin-

dicato patronal pontuou que 

cumpre “rigorosamente” todas 

as orientações das entidades de 

saúde com relação a medidas 

protetivas contra a Covid-19, 

bem como as recomendações 

do decreto de isolamento em 

vigor. Diante das críticas feitas 

pelos trabalhadores, o sindica-

to empresarial ponderou mo-

nitorar por meio de pesquisa 

interna os casos de Covid-19 

nos canteiros de obras, como 

forma de garantir a segurança 

dos funcionários. De 6.946 tra-

balhadores, dos 98 canteiros 

ativos em Fortaleza, o Sindus-

con identificou que, entre julho 
de 2020 e 10 de fevereiro deste 

ano, 320 foram diagnosticados 

com Covid-19 e que na Capital, 

apenas um morreu devido à 

doença. (Alan Magno, Especial 

para O POVO)

FaBIo lIMa

SINDIcATo da categoria 
diz que 150 trabalhadores 

morreram de Covid-19

Maria de lourdes da Conceição alves, conhecida por Cacique 
Pequena, é a primeira mulher cacique de um grupo indígena no 
Brasil, na etnia dos Jenipapo-Kanindé, de aquiraz. a líder 
indígena cearense ilustra, ao lado de outras mulheres pioneiras, 
a campanha “First of Many — Women's History Month 2021”, 
promovida mundialmente pelo Google, em homenagem ao dia 
Internacional da Mulher.

HomENAgEm Em cAmpANHA Do googLE 

CaCique pequena

a vacina contra a Covid-19 Soberana 02, desenvolvida em Cuba, 
entrou na fase 3 dos testes clínicos, a última antes da aprovação.  
“É incrível que um país pequeno como Cuba, uma ilha pobre em 
recursos materiais, mas muito rica em recursos humanos, tenha 
avançado até esse ponto”, declarou em entrevista coletiva o médico 
Vicente Vérez, diretor do Instituto Finlay de Vacinas (IFV). (AFp)

ÚLTImA FASE DE TESTES Em cubA

Soberana 02
YaMIl laGe / aFP

tHIaGo NozI / dIVUlGaçÃo

Doeu e dói, quando penso nas pessoas 

que não terão a mesma chance de tomar 

a vacina a tempo. Quantas famílias 

sonharam com essa cena, mas não deu 

tempo. Meu coração tá com vocês”

ELzA SoArES 
Cantora tomou a segunda dose da vacina contra 
Covid-19 e afirmou que “queria comemorar, mas não 
seria justo”.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou ontem, 5, os nomes dos 
16 atletas do nado sincronizado que vão defender o país no Campeonato Sul-Americano de 
Esportes Aquáticos, em Buenos Aires (Argentina). O Brasil é o atual campeão geral da 
modalidade e vai brigar para manter o título. A competição ocorrerá de 14 a 29 de março. A 
competição terá as provas de solo, por equipes, a apresentação livre combinada, o dueto 
misto, o highlight (destaque) e o dueto. As provas serão realizados no Centro Aquático do 
Parque olímpico da Juventude, que também sediou os Jogos olímpicos de Verão da 
Juventude, em 2018, em Buenos aires. (Agência brasil) 

SELEção DE NADo SINcroNIzADo coNvocADA

Sul-americano
FraNCISCo MedeIroS/rededoeSPorte.GoV.Br

o papa Francisco abriu a primeira visita papal ao Iraque ontem, 5, com um apelo para que o país 
proteja sua diversidade centenária, exortando aos muçulmanos a abraçarem seus vizinhos 
cristãos como um recurso precioso e pedindo o respeito à comunidade cristã, “embora pequena 
como um grão de mostarda”. Seu principal objetivo no fim de semana é encorajar a população 
cristã cada vez menor do Iraque, que foi violentamente perseguida pelo estado Islâmico. 
“Somente se aprendermos a olhar além de nossas diferenças e nos vermos como membros da 
mesma família humana, seremos capazes de iniciar um processo eficaz de reconstrução e 
deixar para as gerações futuras um mundo melhor, mais justo e mais humano”. (AFp)

pApA FrANcISco INIcIA vISITA Ao IrAquE

Viagem hiStórica
FaCeBooK do eSCrItÓrIo do PrIMeIro MINIStro IraQUIaNo / aFP



COVID-19
SECRETARIA 

APONTA º 
ONDA LONGA 

EM FORTALEZA

| AGRAVAMENTO | Cenário na Capital é de forte 

transmissão e aumento da mortalidade. A média 

móvel de óbitos dos últimos sete dias aumentou 

36% em relação a 14 dias atrás. Todo o Estado 

registra aumento de casos e mortes 

No primeiro dia de lockdo-
wn, a situação de Fortaleza 
sugere segunda onda longa e 
forte nível de transmissão do 
coronavírus. O isolamento rí-
gido para frear a pandemia, 
contudo, não mudou o cenário 
a olhos vistos, como da pri-
meira vez em que foi decreta-
do, no ano passado. Por outro 
lado, os dados que sustentam 
a necessidade de adesão ao 
lockdown são claros. Na Ca-
pital, a média móvel de óbi-
tos dos últimos sete dias (19) é 
36% maior do que a calculada 
há duas semanas. A mortali-
dade já é considerada de mo-
derada a alta.

Análise da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS) apon-
ta que o cenário sugere uma 
“longa segunda onda epidêmi-
ca em progressão que mudou 
sua dinâmica de dispersão, 
ganhou força de transmissão, 
tendendo a um padrão de pro-
pagação exponencial”.

Os dados são de boletim 
epidemiológico divulgado nes-
ta sexta-feira, 5, pela pasta. 
Com base na média diária de 
óbitos em fevereiro, pelo me-
nos 15 pessoas morrem de 

Covid-19 a cada 24 horas na 
Capital. No dia 25 de fevereiro 
foram registradas 34 mortes 
pela infecção. O maior número 
desde junho de 2020. 

A proporção de positivida-
de das amostras (RT-PCR) de 
moradores de Fortaleza ana-
lisadas pelos laboratórios que 
apoiam a rede pública, Lacen-
CE e Fiocruz, foi de 33% entre 
os dias 25 de fevereiro e 4 de 
março de 2021. A taxa de re-
sultados positivos continua a 
sugerir circulação viral alta.

Conforme o balanço sema-
nal, a média diária de casos em 
fevereiro é a maior desde o iní-
cio da pandemia. Considerando 
a segunda onda, o maior valor 
de média móvel foi de 759,4 ca-
sos no dia 23 de fevereiro.

Após o início da segunda 
onda, em outubro, observa-se 
desaceleração entre novembro 
e dezembro. Contudo, a desa-
celeração é seguida por novo 
crescimento, no qual a média 
de casos subiu 46% entre de-
zembro e janeiro e 35% entre 
janeiro e fevereiro. A SMS pon-
tua que a expansão da testa-
gem contribui para uma média 
diária superior à observada 
em abril e maio de 2020.

O agravamento de indica-
dores é registrado em todas 
as regiões do Estado. Em uma 
semana, Ceará apresenta au-
mento de 60,8% no número de 

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

FCO FONTENELE

AMBULÂNCIAS em frente ao Hospital Antônio 
Prudente: média diária de casos em fevereiro é a 

maior desde o início da pandemia
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novos casos e 65,6% nos no-
vos óbitos por Covid-19. A alta 
corresponde aos indicadores 
registrados na Semana Epide-
miológica 8 (de 21 a 27 de fe-
vereiro) em relação à semana 
anterior. Foram confi rmados 
7.232 novos casos e 202 óbitos. 
As informações são do bole-
tim epidemiológico semanal 
publicado pela Secretaria da 
Saúde do Estado (Sesa) ontem.

O Ceará chegou a 441.484 
casos confi rmados de Covid-19 
e 11.642 óbitos em decorrência 
da doença ontem. São 3.561 ca-
sos e 88 óbitos a mais do que o 
último boletim do dia anterior. 
Segundo dados atualizados às 
17h48min dessa sexta-feira 
pela plataforma IntegraSUS, 
houve sete mortes apenas nas 
últimas 24 horas.

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br

Ganhou força 

de transmissão, 

tendendo a 

um padrão de 

propagação 

exponencial”

Boletim da SMS



Aos poucos, Fortaleza ca-
minha para se adaptar neste 
novo lockdown. Válido até 18 
de fevereiro, o decreto esta-
dual iniciado nesta sexta-fei-
ra, 5, ainda é descumprido por 
muitos. Quem circula pela ca-
pital cearense percebe estabe-
lecimentos não autorizados a 
funcionar atendendo clientes, 
tendas e comércio de rua ain-
da com mercadorias à venda e 
aglomeração nos espaços.

Neste primeiro dia de isola-
mento social rígido, o fl uxo de 
veículos foi intenso nas princi-
pais vias da cidade. Ônibus lo-
tados circulavam normalmente, 
como se aquela situação não pio-
rasse a proliferação da Covid-19.

No Centro de Fortaleza, a 
maioria das lojas, de fato, não 
abriu ontem. Alguns estabeleci-
mentos insistiram em atender 
com portas semiabertas. A po-
pulação em situação de rua, des-
provida de auxílio, comida, em-
prego e dignidade, se aglomerava 
nas calçadas enquanto acordava 
para o dia cheio de restrições - 
regra válida, de fato, para os que 
tiveram teto para dormir.

Para os que dormem em 
praças e portas de lojas, confor-
me Assis Cavalcante, presidente 
da Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas de Fortaleza (CDL Fortaleza), 
ainda não há novas políticas de 

contenção para evitar a disse-
minação do vírus como as que 
foram adotadas durante a pri-
meira onda da pandemia.

“As lojas estão fechadas, a 
movimentação está menor. É 
difícil ver o Centro assim. Em 
duas semanas, espero que dê 
certo, apesar de fi car um pou-
co mais perigoso pra gente”, 
comenta Lucas Bruno, 21, aten-
dente de telemarketing, que 
deve permanecer trabalhando 
presencialmente durante os 
próximos 14 dias.

Na praça do Ferreira, o jo-
vem “concorda discordando” 
com a imposição do lockdown. 
Para ele, medidas mais duras 

deveriam ter sido tomadas em 
outras situações, como nas 
eleições e nas aglomerações no 
transporte coletivo.

A dez quilômetros dali, a 
feira livre da Cidade 2000, 
tradicional às sextas-feiras, 
não funcionou. Um dos co-
merciantes que estava no local 
reclamou da medida de proi-
bição do comércio de serviços 
não essenciais.

“É um absurdo porque nosso 
ponto é livre, não tem aglome-
ração. Deveria ter mais condi-
ções para essa parte do comér-
cio voltar às atividades” relata 
Paulo Bessa, 63, que há 16 anos 
tem um comércio ali.

|FORTALEZA | O POVO percorreu diferentes áreas da cidade para verifi car a adesão da população 
ao isolamento social rígido, que vale até o próximo dia 18. Encontrou estabelecimentos que tentaram 

atender à meia-porta, feirante reivindicando medidas que ajudem a atividade, ônibus lotados e 
grande fl uxo de veículos nas ruas 

PRIMEIRO DIA DE LOCKDOWN TEM 
COMÉRCIO À MEIAPORTA E GRANDE 

FLUXO DE VEÍCULOS 

ÍTALO COSME
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CENTRO, Washington Soares, Praça da 13 de Maio, Cidade 
2000 e Praça da Gentilândia no primeiro dia de Lockdown 
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pessoas morrem de 
Covid-19 a cada 24 
horas na Capital, com 
base na média diária de 
óbitos em fevereiro
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LOCKDOWN: 
COMO CUIDAR DA SAÚDE MENTAL 
NOS PRÓXIMOS DIAS DE RECLUSÃO

| HÁBITOS | Recriar uma rotina produtiva, saudável e organizada é essencial para 

manter mente e corpo sãos nesta nova temporada de isolamento rígido

Em meio ao lockdown, mais 
adaptações nas rotinas são fei-
tas. Ao mesmo tempo em que a 
vida continua, o medo e a incer-
teza ainda estão presentes após 
um ano de pandemia. Devido ao 
aumento de casos, o isolamento 
severo foi anunciado em Forta-
leza, na última quarta (03/03). 
A medida protege a saúde físi-
ca, mas é preciso dar atenção à 
saúde mental durante mais um 
período em casa.

O fato de já ter acontecido 
um lockdown anteriormente 
pode ser um fator reconfor-
tante para alguns, por já sabe-
rem lidar com a situação, como 
também pode ser desespera-
dor, dependendo da experiên-
cia vivida no ano passado. Para 
a psicóloga e psicanalista Eveli-
ne Câmara, apesar do lockdown 
ser necessário, ele também traz 
sofrimento. “Com essa ques-
tão do lockdown, as pessoas 
passam o máximo de tempo 
possível dentro de casa. Para a 
sociedade, toda vez que há uma 
forma em que nós somos impe-
didos de ir e vir, é como se fosse 
uma punição. É tido como um 
sofrimento”, diz ela.

Para cuidar do emocional 
durante esse período é preciso 
organizar a vida e adotar hábi-
tos saudáveis. Para o psicólogo 
Luiz Coelho Neto, especialis-
ta em perdas e luto, é possível 
manter a saúde física e psico-
lógica mesmo estando em casa. 
“Em tempos de pandemia é na-
tural uma potencialização das 
dores uma vez que sofremos 
mudanças radicais em nossas 
vidas, onde precisamos de iso-
lamento social, confi namentos 
e muitas outras mudanças em 
nossas rotinas”, diz ele.

A psicóloga clínica e neurop-
sicóloga Noélia Marques sugere 
atividades simples e prazerosas 
que possam ser feitas em casa 
para cuidar da saúde emocio-
nal, como reunir a família em 
volta da mesa para um lanche 
e conversas descontraídas, res-
gatar atividades lúdicas que 
possam ser realizadas em fa-
mília, cultivar valores pessoais, 
tais como a gratidão, esperança 
e comunicação não violenta.

“O ser humano é um ser emi-
nentemente social e por isso 
diante da necessidade do afas-
tamento pelo medo da contami-
nação, ou para proteger as pes-
soas que amam desenvolvem 
sintomas de humor, tais como 
ansiedade, preocupação exces-
siva e insegurança. Manter reu-
niões on-line com os familiares, 
criando espaços de conversas 
e trocas de afetos minimiza os 
impactos do distanciamento”, 
aconselha a psicóloga.

Helder Lima, professor e ad-
ministrador do RAM das Yoga 
e Terapias, acredita que esse 

lockdown chega num momento 
de maior fragilidade das pes-
soas, comparado ao ano pas-
sado. Para lidar com esse novo 
período, ele conta com a expe-
riência de 2020, oferecendo téc-
nicas e práticas curtas de yoga 
e meditação através das redes 
sociais. “Recebemos muitos re-
latos do quanto isso foi positivo 
para as pessoas e é o que vamos 
fazer agora”, diz ele. Helder re-
comenda a prática de yoga para 
combater o estresse que pode 
ser agravado durante o período 
de isolamento.

Desde março de 2020, as aulas 
do RAM acontecem online. Para 
garantir que o exercício feito em 
casa tenha a mesma efi cácia dos 
exercícios presenciais, Helder 
aconselha encontrar um espaço 
onde você se desligue e dedique 
seu tempo à atividade. “Se de-
terminem a se dar esse tempo, 
porque o que a gente vive no 
lockdown é muito impactante. É 
importante que realize a prática, 
porque só ela faz você viver a ex-
periência” afi rma ele.

Além das atividades físicas, a 
administradora, coach e mes-
tranda em Psicologia, Bianca 
Sales Cardoso, aconselha exer-
cícios mentais para cuidar da 
saúde emocional. “Uma práti-
ca que vem se tornando cada 
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COM TUDO fechado, é importante criar em casa e pelas 
redes sociais momentos de convivência e interação
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LUIZ COELHO Neto é 
psicólogo especialista em 

luto e perdas.
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HELDER LIMA e Ananda Kaur dão aulas de 
yoga e meditação online durante a pandemia.

vez mais popular é a do min-
dfulness — ou atenção plena, 
em português. É um exercício 
constante que possibilita ad-
quirir maior consciência so-
bre pensamentos, sensações e 
emoções”, afi rma Bianca.

O mindfullness traz cons-
ciência para o momento pre-
sente, além de auxiliar no 
tratamento de doenças como 
depressão e ansiedade. A 
atenção plena ajuda a per-
ceber as próprias emoções e 
saber lidar com elas. Através 
da técnica é possível diminuir 
a ansiedade pelo futuro e per-
manecer no presente.

Outro ponto importante é 
saber lidar com as perdas des-
se período. Para Eveline Câ-
mara, a pandemia evidenciou 
o medo e a possibilidade da 
perda constante, seja econô-
mica, afetiva ou de pessoas. 
Para lidar com o luto, o psicó-
logo Luiz fala que é prejudicial 
reter as emoções. “Estudos e 
experiências apontam que par-
te das depressões mais difíceis 
de serem tratadas e superadas 
são decorrentes de lutos mal 
elaborados, quando o enlutado 
não assimila a perda. Em certos 
casos esse estado é considera-
do como uma reação psíquica 
onde involuntariamente, ou 

seja, inconscientemente, o en-
lutado nega essa dor. Portanto, 
é de grande importância enco-
rajar as pessoas a viverem os 
seus lutos e os ressignifi carem”, 
afi rma ele.

“Considero a melhor ajuda 
para um(a) enlutado(a) a es-
cuta. Seja essa escuta feita por 
profi ssionais, grupos de ajuda, 
familiares, amigos e também 
cada um conectar-se a sua es-
piritualidade de acordo com 
o seu tipo de crença. Sabemos 
que nem todas as pessoas têm 
acesso a serviços e atendimen-
tos que são oferecidos, então 
torna-se necessário e efi caz 
que se procure acolhimento e 
apoio nessas outras alternati-
vas que falei anteriormente”, 
aconselha o psicólogo.

CONFIRA  DICAS 
PARA CUIDAR DA 
SAÚDE MENTAL 
DURANTE O 
ISOLAMENTO
1. BUSCAR INFORMAÇÃO 
SOBRE O ATUAL CENÁRIO, MAS 
SEM EXAGEROS;
Encontre brechas para consumir 
conteúdos diversos e programas 
de entretenimento.

2. NÃO ASSOCIAR 
ISOLAMENTO À SOLIDÃO;
“O momento de confi namento 
não é uma punição, mas sim uma 
atitude muito inteligente e 
protetiva para todos nós 
humanos”, diz o psicólogo Luiz 
Coelho Neto.

3. MANTER CONTATO COM 
FAMILIARES E AMIGOS ATRAVÉS 
DAS REDES SOCIAIS;
Use a tecnologia para trocar 
mensagens, fazer ligações ou 
videochamadas, assim você não 
se sentirá tão sozinho.

4. EVITE O ÓCIO, BUSQUE FAZER 
ATIVIDADES MESMO EM CASA;
O psicólogo Luiz fala que se o 
ócio não for produtivo, 
exponencial e criativo, ele pode te 
levar a um congelamento 
existencial.

5. FAÇA MEDITAÇÃO E 
EXERCÍCIOS DE RESPIRAÇÃO;
“Essas atividades têm o poder de 
gerenciar os pensamentos, 
sentimentos e emoções, 
exatamente o que precisamos no 
momento para o equilíbrio físico, 
metal e espiritual”, afi rma a 
coach Bianca Cardoso.

6. BUSQUE TEMPO E ESPAÇO 
PARA FAZER SUAS ATIVIDADES;
Diante do isolamento em casa, 
com as crianças assistindo aulas 
e os pais trabalhando em home 
offi  ce, Helder Lima aconselha a 
buscar um lugar para se deligar 
por um tempo e praticar algum 
exercício.

7. FAÇA ATIVIDADES QUE LHE 
DÃO PRAZER EM CASA;
Assistir fi lmes, séries, ler livros, 
escutar música, entre outras.

8. MANTER ROTINA 
REGULAR DO SONO;
É preciso dormir bem para fazer 
suas atividades ao longo do dia;

9. TENHA UMA BOA 
ALIMENTAÇÃO;
Algumas pessoas podem acabar 
perdendo o controle durante o 
período de lockdown e 
desenvolver distúrbios 
alimentares. Preste atenção no 
que come e nos horários.

10. NÃO IGNORE 
SEUS SENTIMENTOS;
Se necessário, busque ajuda 
profi ssional.

A pandemia 

evidenciou o medo 

e a possibilidade 

da perda 

econômica, afetiva 

ou de pessoas

Vida & Arte
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Dos 184 municípios cearen-
ses, 128 aderiram ao Consórcio 
Nacional de Vacinas das Cidades 
Brasileiras, que busca facilitar a 
aquisição de doses dos imuni-
zantes contra a Covid-19. Entre 
eles, está Fortaleza. Outras 23 
capitais também integram a ini-
ciativa, encabeçada pela Frente 
Nacional dos Prefeitos (FNP).

Esgotado ontem, o prazo 
para demonstração de interesse 
em compor o colegiado resultou 
na participação de 1,7 mil cida-
des em todo o país.

No Ceará, quase 70% dos mu-
nicípios indicaram interesse 
em compor o consórcio, cujo 
objetivo é viabilizar a compra 
dos imunizantes de labora-
tórios como a Pfizer e outros 
para distribuí-los proporcio-
nalmente à população de cada 
ente participante. Do estado, 
apenas 56 não sinalizaram 
positivamente para a ação.

Presidente da FNP, o ex-pre-
feito de Campinas (SP) Jonas 
Donizette afirmou, em coletiva 
de imprensa nessa sexta-feira, 
5, que o consórcio se destina à 
aquisição de doses diretamente 
com as empresas que as produ-
zem, já que o ritmo do Governo 
Federal tem sido lento.

“O consórcio é para compra 
de vacinas, podendo se estender 
para compra de insumos. É um 
consórcio robusto e com foco na 
compra da vacina”, frisou.

Segundo ele, os chefes de 
Executivo municipais esperam 
que, “nos próximos 40 dias, pelo 
menos mais 10 marcas de vaci-
nas sejam aprovadas no mun-
do” e que o número que será 

negociado é equivalente ao que 
estiver ofertado no mercado, 
manejando receita das próprias 
administrações locais.

“A quantidade que vamos 
comprar é aquela que esti-
ver disponível”, avisou. “Vamos 
atrás de todas as doses dispo-
níveis de todas as marcas de va-
cina e vamos seguir aquilo que 
o projeto fala, todas as etapas 
para concretizar a compra, in-
clusive com recursos próprios.”

Embora o período para ins-
crição tenha se encerrado on-
tem, prefeituras eventualmen-
te interessadas ainda podem 
aprovar lei específica para in-
tegrar o consórcio no legislativo 
municipal até o dia 19 de março. 
Depois disso, basta encaminhar 
o termo de aprovação à FNP.

“A partir de hoje as prefeitu-
ras podem enviar seus projetos 
para suas respectivas câmaras 
municipais. Se não se inscreveu, 
tem uma segunda oportunida-
de. Se enviar também o projeto 
aprovado, na constituição do dia 
22 poderá fazer parte desse con-
sórcio”, explicou o gestor.

Essa etapa é obrigatória para 
a formalização da adesão. No 
dia 22, oficialmente, o consórcio 
passa a operar, já com a pers-
pectiva de contatar diretamente 
farmacêuticas, como alternativa 
ao Plano Nacional de Imuniza-
ção, do Governo Federal.

No Ceará, mesmo prefeitos 
alinhados ao presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), como 
Roberto Pessoa (PSDB), de Ma-
racanaú, e Vitor Valim (Pros), 
de Caucaia, assinalaram ade-
são ao acordo.

“Nossa campanha de vaci-
nação segue com um trabalho 
intenso da Secretaria de Saúde 
do município, e acreditamos 
que assim vamos vencer esse 
momento tão difícil para todos 
nós”, disse Valim por meio de 
assessoria.

| covid-19 | Quase 70% das prefeituras do Ceará aderiram ao consórcio, que deve 

lançar mão de recursos das administrações para adquirir a vacina

128 municípios cearenses 
formalizam interesse em 
consórcio para compra de vacina 

tânia rêgo/agênCia Brasil

Ao ToDo, 1.700 cidades 
aderiram ao consórcio

críTicA

durante a 
coletiva, Jonas 
donizette 
criticou 
Bolsonaro: 
“Quero fazer 
um repúdio 
à fala do 
presidente 
ontem, 
quando falou 
para comprar 
vacina na 
casa da mãe. 
Precisamos 
de um esforço 
nacional para 
comprar a 
vacina”.

1

Prefeitos adversários de Camilo 
não aderem a lockdown

RMF e Cariri.

Ao menos quatro dos maio-
res ou mais ricos municípios 
cearenses não acataram suges-
tão do governador Camilo San-
tana (PT) de decretar lockdown 
em suas cidades: Caucaia, Ma-
racanaú, Juazeiro do Norte e 
São Gonçalo do Amarante.

Em comum entre essas cida-
des, há o fato de que são gover-
nadas por gestores de oposi-
ção ao petista. Maracanaú, por 
exemplo, é administrada por 
Roberto Pessoa, do PSDB, um 
franco adversário do grupo po-
lítico do governador.

Procurada, a Prefeitura do 
município da Região Metropo-
litana informou, por meio de 
assessoria, que “não há anún-
cio previsto de lockdown” em 
Maracanaú e que, portanto, 
segue valendo no município o 
decreto instituído anterior-
mente pelo Governo, que tem 
validade até amanhã, 7.

Em Caucaia, segunda maior 
cidade do Ceará, o prefeito Vi-
tor Valim (Pros) também des-
carta a adoção do isolamento 

social rígido neste momento. “O 
município de Caucaia trabalha 
com duas frentes no momento: 
a garantia da saúde da popula-
ção e também a proteção à nos-
sa economia”, declarou Valim ao 

O POVO ontem.
Do mesmo partido do depu-

tado federal Capitão Wagner, o 
Pros, o gestor da cidade integra 
o bloco que enfrentou Cami-
lo e os irmãos Ferreira Gomes 
nas urnas em 2020. Vitorioso, é 
considerado um dos nomes for-
tes da oposição no Ceará.

Outro nome do Pros, o pre-
feito Marcelo Ferreira, de São 
Gonçalo do Amarante, não deve 
decretar medida mais severa 
ante o avanço da pandemia, 
pelo menos por enquanto.

O mesmo vale para Juazeiro 
do Norte, sob comando de Gled-
son Bezerra, do Podemos, mes-
ma legenda o senador Eduardo 
Girão – outro crítico das ações 
empregadas pelo governador 
do Estado no enfrentamento 
contra a Covid desde o início da 
pandemia. (Henrique Araújo)

Henrique ArAújo
henriquearaujo@opovo.com.br

ediçÃo: joão mArcelo SenA | JoaoMarCelosena@oPoVo.CoM.Br | 
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SEPULTAMENTO no cemitério 
do Bom Jardim

SAPATEANDO SOBRE 
CADÁVERES

O 
Brasil contabiliza 262.770 mortos e o presidente da 
República quer saber até quando a população vai 
ficar chorando. Essa é forte candidata a frase mais 
ofensiva proferida por alguém em sua posição. 

Uma afronta, zombaria com a dor alheia. Uma indignidade. 
Jair Bolsonaro trava um confronto meramente eleitoreiro. 
Enroscou-se numa narrativa, envolveu nele seu secto e não 
tem mais como sair dela. O presidente tem dois objetivos. 
Um é proteger os filhos das suspeitas cada vez mais nume-
rosas, cabeludas e diversificadas. Outro é se reeleger. 

Bolsonaro é caso sem jeito. Nesta semana, estava uma 
metralhadora. A quem sofre com a mortandade, ele 
repreende: “Chega de frescura, de mimimi”. De quem 
cumpre o que defendem as autoridades de saúde ele 
desdenha: “Não adianta ir para debaixo da cama”. Para 
quem cobra a compra de vacinas, ele responde: “Só se for 
na casa da tua mãe.”

Ele é caso perdido. Mas não é isso que me surpreende. 
Admira-me quem aplaude esse tipo de galhofa com o luto 
nacional. Vá a qualquer hospital. Veja como estão as UTIs. 
Converse com os profissionais de saúde. Você não conhece 
famílias que sofrem com esse mal? E acha graça, aplaude 
esse escárnio? Sério mesmo? O que lhe move?

Bolsonaro foi capaz de mobilizar uma massa 
absolutamente disposta a segui-lo ao precipício se 
necessário for. Se ele faz, está certo. Não há avaliação de 
mérito. Assemelha-se à postura dos times de futebol, o 
tipo de adesão que não passa pela razão, é pura emoção, 
sem espaço para ponderação ou crítica.

Não sei se é um transe coletivo, ou se é temporário ou 
permanente. Quero crer que não seja possível tanta gente 
alcançar semelhante patamar de desumanidade.

A CASA DA MÃE DOS SEM VACINA

Bolsonaro colocou no meio de seu espetáculo grotesco até 
a mãe de quem cobra a compra de vacinas. Argumenta 
que não tem onde comprar. Ou é um néscio ou se faz para 
melhor passar. Não é possível que ele não se dê conta que 
não tem vacina para comprar porque o governo dele não 
se antecipou no ano passado. Desdenhou das abordagens, 
nem respondeu a laboratórios que acenaram com ofertas. 
Implodiu pontes diplomáticas. Para a vacina começar, foi 
preciso usar a vacina produzida pela chinesa Sinovac em 
parceria com o Butantan. A mesma que o presidente fez 
tudo para atrapalhar, atacou publicamente. Agora ele se 
admira de não ter onde comprar vacina. É uma tragédia 
dentro da tragédia. Os imunizantes existem, mas só um 
punhado chegou ao Brasil porque o capitão achou que não 
precisava cuidar disso. Deixou para o general da logística.

Do jeito, aliás, que os militares têm cuidado da logística 
das vacinas, o Brasil tem muita sorte de não ter se metido 
em nenhuma guerra. A propósito, é bom ficar de olho em 
Bolsonaro, porque é capaz de ele criar uma.
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FABIO LIMA

A DECISÃO DOS PREFEITOS

O governador Camilo Santana (PT) deixou para os prefeitos 
a decisão sobre o nível de isolamento em cada município. 
Vários já adotaram lockdown, outros administram 
situações pouco menos graves até aqui, outros resistem às 
ações extremas. Será importante observar como agirão os 
gestores de locais onde os leitos chegarem ao esgotamento. 
Se seguirão as recomendações das autoridades de saúde 
de adotar restrições ou assistirão à falta de leitos sem 
restringir a circulação.

No ano passado, as decisões ficaram mais centralizadas no 
Estado e esse tipo de conflito não esteve tão presente. Esse 
componente das decisões locais é novo ingrediente dessa 
segunda onda.

| REDES | Os dois 

conteúdos mostram sinais de uma oposição que se esforça 

para se apropriar das redes sociais como ferramenta para 

minar a imagem do presidente

Oposição a Bolsonaro 
viraliza vídeos irônicos 
contra presidente

MARCOS CORRÊA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CRÍTICAS a Jair Bolsonaro por 
conduta no combate à pandemia 

têm se intensificado

“É o prejuízo de esperar por 
vacina e pagar por cloroquina. 
O Brasil é cheio recursos, talen-
tos e oportunidades, mas com 
o ‘Custo Bolsonaro', a conta não 
fecha”, narra locutor em vídeo 
de mote “Custo Bolsonaro”, que 
viralizou nessa sexta-feira, 5.

O material fala em tom de 
crítica e ironia sobre a fuga 
de empresários e investido-
res preocupados com um País 
gerido por um presidente er-
rático e cercado de ministros 
questionados nacional e in-
ternacionalmente, como Paulo 
Guedes (Economia), Eduardo 
Pazuello (Saúde), Ricardo Salles 
(Meio Ambiente) e Damares Al-
ves (Direitos Humanos).

Outra peça que nessa sex-
ta também ganhou as redes, o 
“Bolsocaro”, se destinou a de-
nunciar os impactos da gestão 
do militar nos preços de produ-
tos básicos, como batata, arroz, 
carne e combustível.

“Arroz, tão caro que é me-
lhor trocar por macarrão. E a 
gasolina? Era R$ 2,50 em 2018. 
Hoje você vai pagar R$ 5,80. E o 
bujão de gás? Já está R$100. (...) 
É ‘Bolsocaro' demais”, anuncia 
uma voz que simula locução de 
propaganda de loja de varejo.

Foi um dia de difi culdades 
para Bolsonaro e, principalmen-
te, para os apoiadores mais fi éis 
do presidente que já demons-
traram força e desenvoltura ao 
transitar pelo território online. 

Os dois conteúdos ganharam 
força nas redes sociais e mos-
traram sinais de uma oposição 
que se esforça para se apro-
priar das redes sociais como 
ferramenta de um trabalho 
cujo objetivo principal é o de 
minar a imagem do presidente 
com denúncias.

Até mesmo líderes da es-
querda nacional, como Fer-
nando Haddad (PT), reconhe-
cem ver nas redes um desafi o. 
No último dia 27, à Bandeiran-
tes de Minas Gerais (MG), o ex-
ministro analisou o tema pela 
ótica do PT.

“O PT é um partido muito 
presencial, é um partido de 
assembleia, é um partido de 
centro acadêmico, de DCE, de 
universidade, de igreja, né? 
As comunidades eclesiais de 
base, aquelas reuniões, aquela 
mística, aquela cantoria para 
iniciar uma fala, um discurso. 
(...) A migração para as redes 
sociais não foi natural no PT, 
não está sendo natural no PT.”

Nessa tarefa de difundir 
uma mensagem anti-Bolso-
naro nas redes, se somaram 
artistas de esquerda como 
o humorista e ator Gregório 
Duvivier e a atriz Alice Bra-
ga. O vídeo também foi com-
partilhado no Twitter por 
diversos políticos, entre eles 
os irmãos Ciro e Cid Gomes 

(PDT) e o ex-candidato à 
Prefeitura de São Paulo pelo 
Psol, Guilherme Boulos.  

A publicação “Custo Bolso-
naro” foi veiculada pela pri-
meira vez no perfi l do Insti-
tuto ClimaInfo, ONG que atua 
no combate à desinformação 
sobre mudanças climáticas.

Em nota publicada na con-
ta de Twitter da organização, 
os autores do vídeo afi rmaram 
que o material foi produzi-
do por um grupo de cidadãos 
“inconformados com o pre-
juízo incalculável” do governo 
Bolsonaro e que seus autores 
“preferem manter seus nomes 
privados”, para que o foco fi -
que na mensagem.

“Nossa intenção é ape-
nas resumir e comunicar da 
maneira mais clara possível 
algo que entendemos ser ur-
gente para qualquer brasi-
leiro ou brasileira preocu-
pada com o destino político, 
econômico e social do nos-
so país”, justificam na nota. 
(com Agência Estado)

CARLOS HOLANDA

carlosholanda@opovo.com.br

Doria critica 
Bolsonaro 
por fala sobre 
pandemia

Covid-19

O governador de São Pau-
lo, João Doria, reforçou ontem 
críticas a Jair Bolsonaro - e às 
recentes falas do chefe do Exe-
cutivo federal - contra medidas 
restritivas tomadas para con-
ter a disseminação da Covid-19. 
De acordo com o governador, 
no pior momento da pandemia, 
Bolsonaro exalta o “chega de 
mimimi”, “parem de frescura”, 
“vão chorar até quando”, “quer 
vacina, vai pedir pra sua mãe”.

Sobre as falas, o Doria disse 
sentir “tristeza” e “vergonha” da 
forma como Bolsonaro encara a 
pandemia. “Triste, muito triste 
um país que tem um presidente 
da República que, diante de uma 
pandemia desta ordem, mais de 
260 mil brasileiros mortos, se 
comporta dessa maneira. Que 
presidente é esse que nós elege-
mos pro Brasil? Que tristeza, que 
vergonha”, disse.
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A Justiça Eleitoral indeferiu o 
pedido de perda de mandato impe-
trado contra o deputado estadual 
Delegado Cavalcante (PSL), após 
ação do presidente do PSL no Cea-
rá, o deputado federal Heitor Frei-
re. Na ação, o dirigente partidário 
alegou que o correligionário tra-
balhou pela criação de uma nova 
agremiação – Aliança Pelo Brasil –  
e apoiou candidato adversário nas 
eleições de 2020. 

No pedido, barrado na última 
quinta-feira, Freire também apon-
tava que Cavalcante participou de 
entrevista a meio de comunicação, 
replicada no Facebook, “denegrin-
do a imagem do atual presidente do 
partido, considerada ofensiva por 
esta Justiça Eleitoral”.

“Por todas as mencionadas ações 
do demandado, revela-se a quebra 
da fidúcia por parte do filiado que 
não mais reconhece a agremiação e 
o programa partidário que se filiou”, 
diz o texto.

Em consonância com parecer da 
procuradora regional eleitoral, Lí-
via Maria Sousa, o relator do caso, 
juiz Francisco Eduardo Torquato, 
indeferiu a representação enten-
dendo que a ação não encontrou 
respaldo da legislação.

Segundo Cavalcante, a ação é um 
“ato de retaliação” após seu pedido 
de desfiliação por justa causa do PSL 
à Justiça Eleitoral para futuro apoio 
ao candidato Capitão Wagner (Pros) 
à Prefeitura de Fortaleza em 2020. 

Cavalcante reforça que Freire 
“abandonou os ideais políticos 
que o elegeram, e passou a atacar 

e perseguir todos que perse-
veraram firmes com o presi-
dente Bolsonaro”.

Também em sua defesa, Ca-
valcante alega que “o partido 
promovente se investiu na con-
dição absurda de legislador e 
introduziu, na ordem jurídica, a 
abusiva representação por per-
da do mandato sem desfiliação 
partidária, o que ainda constitui 
litigância de má-fé”.

Procurado pela reportagem, 
Heitor o acusou de “estar queren-
do mudar o foco”, após episódio 
no qual Cavalcante recomendou 
o uso de lambedor, chá de boldo 
e antibiótico caseiro para tratar 
pacientes acometidos com a Co-
vid-19. “Não é coisa de homem 
público. Além disso, é notório que 
ele já não faz parte do PSL de fato. 
Ele, inclusive, é autor de uma 
ação para sair do partido, que 
nem foi julgada ainda”, criticou. 

Desde do ano passado, os 
parlamentares apoiadores 
de Jair Bolsonaro trocam acu-
sações e revelam divisões no 
próprio partido.

Em novembro de 2020, Freire 
acusou Cavalcante e o deputado 
estadual André Fernandes (Re-
publicanos) em depoimento ao 
STF de serem os principais arti-
culadores de uma versão cearen-
se do que se convencionou cha-
mar “Gabinete do Ódio” no Ceará.

Também em 2020, o dirigen-
te do PSL disse que Cavalcante 
compartilhou mensagens contra 
o então presidente do STF, Dias 
Toffoli, em grupo de WhatsApp 
intitulado “Fortaleza Sem Cor-
rupção”. Procurado na época, 
Cavalcante avaliou ser vítima de 
armação. “Eles são capazes de 
fazer isso, viu? Tenho certeza de 
que não fui eu”. “Ele vai ver o que 
é bom pra tosse”, completou.

| pSl | Segundo Delegado Cavalcante, a ação é um “ato de retaliação” após ter 

pedido de desfiliação da legenda para apoiar Capitão Wagner na eleição

Após ação de Freire, Justiça 
nega pedido para suspensão 
de mandato de Cavalcante

Fabio liMa

ANTES aliados, Cavalcante e Freire estão em 
lados opostos no PSl

TíTulo

Título coordenada em duas 
colunas

Cartola sub 18. Abre coordenada

FilipE pErEirA

filipepereira@opovo.com.br

op oNliNE  www.oPovo.CoM.br

Soli cae non tum hintea dius, vid 
molicer nihicatil tiam orum orem fir 
paribus. inati publ.Urs apercere, qua re
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O preço da cesta básica em 
Fortaleza teve o segundo mês de 
queda no ano e recuou 1,78% em 
fevereiro, chegando a R$ 523,46. 
O resultado consta da Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de Ali-
mentos do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), di-
vulgada mensalmente.

Em janeiro, a cesta básica já 
havia apresentado queda e acu-
mula redução de 2,15% em 2021. 
Nos últimos 12 meses, contudo, 
a alta chega a 13,06%, o que 
a coloca como a mais cara do 
Nordeste. No Brasil, a lideran-
ça fica com Florianópolis, onde 
ela custa R$ 639,81. A capital 
catarinense também acumu-
la a maior alta nos últimos 365 
dias em todo o País, com alta 
de 29,74%. O Dieese também 
divulgou o salário necessário 
para que o trabalhador possa 
ter atendido todos os direitos 
previstos na Constituição para 
o sustento familiar. Em feve-
reiro, ele seria de R$ 5.375,05, 
quase cinco vezes mais que o 
salário-mínimo oficial, que é de 
R$ 1.100,00.

Em Fortaleza, entre os gê-
neros alimentícios que tive-
ram maior redução no mês 
passado estão: o tomate 
(-15,17%), óleo de soja (-6,35%) 
e a banana (-3,83%). A capital 
cearense se destaca também 
por ter registrado a segunda 
maior redução do País no pre-
ço do açúcar (-1,41%) e, ainda, 
pela segunda maior queda no 
preço do próprio óleo de soja. 
Outros três produtos também 
tiveram preços menores em 
fevereiro na comparação com 
janeiro: arroz (-3,25%), leite 
(-0,8%) e feijão (-0,26%).

Por sua vez, cinco produtos 
tiveram alta no mês passado: 
café (2,93%), farinha (2,25%), 

carne (1,44%), pão (1,25%) e 
manteiga (0,19%). A propósito, 
como um dos reflexos da pan-
demia, 11 dos 12 produtos pes-
quisados em Fortaleza tiveram 
alta no acumulado dos últimos 
12 meses. Apenas o tomate re-
gistrou queda nesse período, 
de 39,44%. Já o óleo teve a 
maior alta: 92,54%.

Para o economista Alex 
Araújo, apesar da redução nos 
preços de alguns produtos da 
cesta básica em Fortaleza, ve-
rificadas nos dois primeiros 
meses de 2021, a tendência é de 
aumento. “Há uma sazonalida-
de no início do ano, que coinci-
de mais ou menos com a maior 
oferta de produtos locais, mas a 
expectativa para o primeiro se-
mestre deste ano é que a gente 
tenha ainda alguma aceleração 
de preços”, projeta.

Entres os fatores que podem 
pressionar a alta dos alimentos 
citados pelo economista estão a 

alta do dólar e as consequências 
ainda imprevisíveis do agrava-
mento da pandemia. “O dólar 
bateu um patamar muito alto 
e isso termina se refletindo em 
uma série de itens de alimen-
tação, principalmente aqueles 
que têm preços atrelados a ele, 
como os derivados do trigo. 
Além disso, com essa decreta-
ção de lockdown, não se sabe 
ainda como serão afetadas as 
cadeias de produção e a renda 
do consumidor.”

Ele descarta, porém, que a 
volta do pagamento do auxí-
lio emergencial prevista possa 
gerar uma pressão inflacioná-
ria semelhante a que ocorreu 
em 2020. “O auxílio emergen-
cial, dificilmente, vai ter essa 
capacidade de encadeamento 
de preços como a gente viu no 
ano passado, quando o valor do 
benefício era mais alto e aca-
bou impactando outras cadeias 
produtivas.” 

| CustO dE vIdA | Preço da cesta básica 

na Capital é de R$ 523,46, após alta acumulada de 13,06% nos últimos 12 meses

Cesta básica tem redução de 1,48% 
em Fortaleza, mas tendência é de 
alta no semestre

thais Mesquita

No total, 11 dos 12 iteNs que compõem 
a cesta básica tiveram alta entre março de 

2020 e fevereiro deste ano

adriaNo Queiroz

adriano.queiroz@opovo.com.br

ediçÃo: adailma meNdes  |  adailMa.Mendes@oPoVodigital.CoM

Sem poder prever a evo-
lução da pandemia e o ajuste 
dos gastos públicos, a reto-
mada da economia no Ceará 
tem cenário incerto em 2021, 
segundo avalia o Banco Cen-
tral (BC). Em relatório que 
apresenta o índice de Ativida-
de Econômica Regional do Es-
tado (IBCR-CE), a instituição 
reconhece o movimento posi-
tivo que se constrói economi-
camente no Ceará, mas atesta 
uma queda de 2,8% em 2020, 
revertendo os 2,4% de cresci-
mento do ano anterior.

Dos três estados pesqui-
sados no estudo do BC para a 
Região Nordeste, o Ceará ob-
teve o segundo pior resultado. 
Porém, os demais não foram 
tão bons. Bahia amargou uma 

atividade em queda de 3,2% 
no último ano, enquanto Per-
nambuco conseguiu preser-
var a economia, com variação 
nula de 0% em igual período.

Já o resultado do Nordes-
te empatou com o do Sul, em 
-2,1%. Ambos dividiram a úl-
tima posição no indicador, o 
que não significa igualdade, 
pois o peso do Nordeste na 
pesquisa da atividade econô-
mica nacional é de 14,3%, e o 
do Sul é de 17,1%. Com maior 
peso (53,1%), o Sudeste apre-
sentou IBCR de -1,3%. Com 
menor relevância para o re-
sultado Brasil - 5,5% e 9,9%, 
respectivamente -, Norte e 
Centro-Oeste obtiveram 0,4% 
e 0,2% de atividade econômi-
ca em 2020, cada.

“A atividade econômica no 
Ceará no final de 2020 man-
teve-se em recuperação, com 
retomada, principalmente, 
dos serviços e da indústria 
em ambiente de aumento da 
mobilidade. Para os próximos 
meses, o cenário é bastante 
incerto, em parte, pela pou-
ca previsibilidade associada 
à evolução da pandemia e ao 
ajuste dos gastos públicos. Por 
outro lado, espera-se conti-
nuidade do crescimento da 
indústria, em linha com as ex-
pectativas em área de otimis-
mo dos empresários e o baixo 
nível de estoques”, diz o docu-
mento divulgado ontem, 5.

Por vir após o decreto que 
estabelece um novo lockdo-
wn em Fortaleza - depois 

replicado em mais alguns 
municípios -, o IBCR-CE traz 
índices já apresentados pela 
Federação das Indústrias do 
Ceará (Fiec) em que o empre-
sariado demonstrava otimis-
mo com a economia. Senti-
mento que deve ser mantido, 
uma vez que o setor não teve o 
funcionamento afetado e deve 
dar continuidade às ativida-
des nos próximos dias.

No entanto, serviços e co-
mércio ameaçam reverter 
o crescimento sinalizado no 
quarto trimestre no último 
ano, tornando-se um gatilho 
para o desemprego que, sem 
a continuidade de progra-
mas de manutenção de renda, 
culmina no cenário incerto 
apontado pelo Banco Central.

| IBCR-CE | Relatório alerta para a imprevisibilidade associada à evolução da pandemia

BC: Retomada da economia é incerta no CE

Foi a redução da 
atividade econômica no 
Ceará em 2020

-2,8%

Foi o índice registrado 
no nordeste no ano 
passado, segundo o 
Banco Central

-2,1%
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MESMO COM COVID, EMPRESAS AMPLIAM PARTICIPAÇÃO DE MULHERES

A 
crise provocada pela pandemia não intimidou o avanço 
da participação das mulheres em cargos de liderança. 
O crescimento foi de 5% em 2020, conforme levanta-
mento de pesquisa global da Grant Thornton.

O estudo ouviu 5 mil CEOs, presidentes e diretores exe-
cutivos em 29 países, e revelou a melhora da situação 

feminina em plena catástrofe mundial em função do coronavírus. 
Talvez essa seja uma das poucas boas notícias diante de tantas tra-
gédias: as mulheres brasileiras passaram a representar 39% dos 
executivos no país. 

O Brasil saltou da oitava para a terceira posição no ranking elabora-
do pelo International Business Report da Grant Thornton, empatado 
com a Índia e atrás apenas das Filipinas, com 48%, e África do Sul, 

com 43%, índices bem acima da média global de 31%. 

Ocorreram avanços também nos cargos. O índice de mulheres em 
postos de diretora-presidente (CEO) passou de 32% em 2020 para 
36% este ano, 10 pontos percentuais (p.p.) acima da média global, 
que é de 26%. No cargo de diretor de Operações (COO), o salto foi ain-
da maior: de 16% para 28%, contra uma média global de 22%.

Apesar disso, as campanhas em defesa de cotas ainda são ne-
cessárias para uma maior atuação das mulheres nos conselhos 
das empresas e para a ampliação da diversidade das lideranças. 
Somente com essa mudança de visão, as companhias  poderão 
compreender os diferentes mercados que se constituem diante 
dos novos padrões de família e de sociedade. É preciso expandir o 
olhar e ampliar os horizontes.

RÁDIO
O POVO Economia da 

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

horas, de segunda 
a sexta.

DÉJÀ VU

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), Assis Cavalcante, destaca que o comércio 
pretende reduzir as perdas através de negocia-
ções com fornecedores, governo e locatários.

A sensação dos empresários é de que está se 
repetindo uma cena antiga, já vivida no ano 
passado. Há uma única certeza: é preciso ace-
lerar a vacinação. 

VACINA E NEGOCIAÇÃO

TV
Você pode assistir ao 

programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa página: 

facebook/opovocbn

INOVAÇÃO 2

INOVAÇÃO 1

Em meio a todos os problemas gerados pela 
pandemia, algumas empresas cearenses ino-
vam e lançam produtos. Dois bons exemplos 
são a Handara e a Ferrovia. O CEO da Handara, 
Lúcio Albuquerque, diz que a marca aposta em 
linhas de jeans mais confortáveis, que possam 
ser usadas em casa, na academia, no trabalho, 
e até por pessoas com numerações diferentes.

A maior novidade da Handara ainda chegará ao 
mercado nos próximos meses: trata-se de uma 
calça anti-Covid. Ou seja, um produto com tec-
nologia que evita a contaminação com o vírus. 

O Ceará foi o estado nordes-
tino cuja arrecadação de im-
postos federais foi menos im-
pactada na Região em 2020. De 
acordo com levantamento feito 
pela consultoria Lumi Consul-
t-Insight, a desaceleração da 
economia no ano passado gerou 
uma queda de quase R$ 15 bi-
lhões na arrecadação de impos-
tos federais no Nordeste, uma 
variação negativa de 10,27%, 
caindo de R$ 143,4 bilhões re-
passado à União em 2019, para 
R$ 128,6 bilhões em contribui-
ções e tributos federais em 2020.

Os dados apontam que o Es-
tado, bem diferente da média da 
Região, registrou queda de ape-
nas 1,17% na arrecadação, cain-
do de R$ 24,8 bilhões, em 2019, 
para R$ 24,5 bilhões, em 2020. 
Isso fez com que o Ceará entras-
se na lista de dez estados do País 
que mais arrecadam impostos 
federais, superando o Espíri-
to Santo. Olhando os dados dos 
principais estados arrecadado-
res, apenas São Paulo e Santa 
Catarina tiveram crescimento 
na quantia arrecadada.

O levantamento inédito foi 
feito com base nos dados de ar-
recadação de impostos federais 
nos estados do Nordeste duran-
te o ano de 2020. O objetivo do 
estudo foi mapear o impacto da 
crise gerada pela Covid na ati-
vidade econômica. Nesta con-
ta, entram contribuições como 
CIDE, PIS/Cofi ns, CSLL, IOF, IPI, 

II e Imposto de Renda (IRPF e 
IRPJ). Vale destacar que a Re-
ceita Federal divulgou, na últi-
ma semana, que a arrecadação 
registrada em todo o País foi 
de R$ 1,48 trilhão, já corrigidos 
pela infl ação - o pior resultado 
em dez anos.

Entre as arrecadações fe-
derais obtidas no Ceará e que 
possuem maior impacto, des-
tacam-se as receitas previden-
ciárias, que caíram de R$ 11,4 bi-
lhões para R$ 10 bilhões (-9,8% 
no ano). O impacto sobre o valor 
fi nal é grande, pois essa soma 
representa 1/3 de toda arreca-
dação federal no Estado. Por 
outro lado, o Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica teve alta de 14% 
no ano, saltando de R$ 2,14 bi-
lhões para R$ 2,44 bilhões entre 
2019 e 2020. Apesar do salto, o 
impacto é menor, pois repre-
senta aproximadamente 10% da 
receita total.

O auditor de contas e asso-
ciado da Lumi Consult na área 
fi nanceira, Lúcio Genu, destaca 
que a arrecadação de impos-
tos federais caiu porque, além 
do desaquecimento dos setores 
produtivos em consequência 
do isolamento social rígido do 
primeiro semestre, o Governo 
Federal também desonerou al-
guns setores da economia. Uma 
tentativa de amortecer o im-
pacto do fechamento do comér-
cio e outras medidas de restri-
ção na maior parte do País.

| LEVANTAMENTO CONSULTORIA |  Os dados apontam que o Estado registrou 

queda de apenas 1,17% na arrecadação, caindo de R$ 24,8 bilhões, em 2019, para R$ 24,5 bilhões, em 2020

Ceará tem menor redução em 
arrecadação de tributos federais 
do NE

“Desde os dados de 2015, 
o Brasil experimentava um 
aumento das arrecadações 
federais. Mas, no ano passa-
do, houve queda de 3,75% no 
nível nacional.

Lúcio ainda afi rma que, no 
Ceará, o resultado positivo, de 
perdas menores do que as mé-
dias nacional e do Nordeste, 
indica um nível de arrecadação 
diferenciado de impostos fede-
rais entre as pessoas jurídicas. 
“Isso pode indicar uma melhor 
retomada econômica, pode in-
dicar que os setores reagiram 
melhor. Mas isso tem muito 
mais a ver com vendas de pro-
dutos, do que o retorno do pa-
tamar de trabalho nos níveis 
pré-crise.”

Na avaliação do professor de 
Contabilidade Financeira e Tri-
butária da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, Murillo 
Torelli Pinto, a retomada em 
“V” pregada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, não 
vem se mostrando plausível. 
Pois, apesar do resultado da 
arrecadação em dezembro ter 
sido o melhor para o mês desde 
2013, o cenário econômico pa-
rece que não estar se repetindo 
no início de 2021, pois os núme-
ros de casos de contaminações 
e mortes se ampliaram, fazen-
do com que os governadores e 
prefeitos tomassem medidas 
mais rígidas nas restrições. 
(Samuel Pimentel)

CALÇA ANTICOVID

DE OLHO NA LUZ AZUL 
A marca de óculos Ferrovia também está apos-
tando na proteção dos olhos contra o aumen-
to do uso de telas e de luz azul. A empresária 
Clecilda Beserra conta que a empresa se baseou 
nas estatísticas sobre o crescimento do uso de 
óculos de grau em crianças e resolveu criar so-
luções para esta demanda. Os óculos são para 
prevenção, com ou sem grau.

INDÚSTRIA

DEFESA DA IMUNIZAÇÃO
O presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC), Marcos Soares, 
conta que a indústria está unida e quer colaborar comprando vaci-
nas para proteger os seus funcionários. Paralelamente a isso, Mar-
cos defende a produção nacional de vacinas, como a da Fiocruz, até 
em função da nova cepa do vírus que circula no País.

 TV

O POVO ECONOMIA
O POVO Economia desta segunda-feira entrevista o CEO da 
Handara, Lúcio Albuquerque; a diretora de Marketing da Fer-
rovia, Cacilda Beserra; o diretor executivo do Sicredi, Marcos 
Aragão; e o presidente do Centro Industrial do Ceará, Marcos 
Soares. O programa será exibido às 18 horas pela TV FDR.

DIA DA MULHER

EMPREENDEDORISMO FEMININO
O POVO promoverá debate especial sobre empreendedorismo fe-
minino na próxima segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. O 
E-talks Especial Elas Finanças será exibido às 18 horas e trará como 
tema “A força impulsionadora da mulher no mercado de trabalho”.

O evento é promovido pelo O POVO e tem o apoio do Banco do 
Nordeste (BNB). A jornalista Lêda Maria, colunista do O POVO, 
será a moderadora.



12
WWW.OPOVO.COM.BR

SÁBADO
FORTALEZA - CEARÁ - 6 DE MARÇO DE 2021CIDADES

LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Assinada pelo próprio dr Pedro Henrique Saraiva Leão, 
coluna recebeu a seguinte nota, e achamos pertinente 
imediatamente propagar. 

A Academia Cearense de Medicina não poderia dedignar-se 
reconhecer, enaltecendo o hercúleo trabalho humanitário do 
médico Elias Leite. 

Atual e operosíssimo presidente da Unimed Fortaleza, no 
diuturno enfrentamento do execrando flagelo que nos assola. 

Sua total dedicação ao indormido combate a tal praga. 

Exalta-se a  vocação médica, ecoando até a miséricórdia 
divina no cuidado aos enfermos. 

Esta Academia, destarte, oficialmente hipoteca-lhe 
irrestrita solidariedade, quedando-se ao seu total dispor 
para eventuais parcerias. 

ANNE Silva e João Victor Caldas, da família 
Wai-Wai, no Bacalhau do Silêncio 

ACEITAÇÃO 
Usando 98995.3314, você pode obter com Rafaeli o envio 
domiciliar do Sociedade Cearense. 

Que continua vendendo muito bem, porém, sem ultrapassar o 
recorde da edição passada, 783.

MÃOZINHAS DADAS 
Com o Cumbuco todo fechado, Alfredo e Júlia Gurjão optaram 
pela Quinta Avenida. 

Para executar o passeio deste sábado. 

PALMILHANDO 
Meu primeiro Minuto da semana em O POVO-CBN foi 
antecedido por um craque. 

Trata-se, no caso, de Luciano Cesário, diretamente do Cariri. 
Desde o dia 1º de março não 

há mais abastecimento de água 
no Ceará feito pela Operação 
Carro-Pipa, de acordo com o 
Ministério da Defesa. Questio-
nada, a pasta respondeu em 
nota ao O POVO que “as ativi-
dades da Operação Carro-Pipa 
estão paralisadas em Alagoas, 
Ceará, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, em 447 muni-
cípios. A Operação continua em 
execução em 175 municípios nos 
Estados da Bahia, Minas Gerais, 
Paraíba e Pernambuco”.

Em fevereiro, dos 20 mu-
nicípios cearenses atendidos 
no mês, 10 já se encontravam 
com abastecimento tempora-
riamente suspenso, segundo o 
portal da operação, que é resul-
tado da cooperação técnica e fi -
nanceira entre os Ministérios do 
Desenvolvimento Regional e da 
Defesa, sendo o Exército Brasi-
leiro encarregado da execução.

Em janeiro, dos 43 municí-
pios assistidos, 12 estavam sem 
a água de 285 caminhões, desa-
bastecendo 119.016 pessoas.  

O programa é executado em 
toda a região rural do semiá-
rido, abrangendo os estados 
do Nordeste e parte de Minas 
Gerais e Espírito Santo. No ano 
de 2020, a média mensal de 
atendimento foi de 2 milhões 
de pessoas em 600 municípios. 
Uma média de 4,2 mil carros
-pipa foram contratados por 
mês. No total, foram investidos 
R$ 603 milhões para o serviço.

Em nota publicada na sema-
na passada, o Ministério do De-
senvolvimento Regional (MDR) 
informou que não estava sendo 
possível realizar os repasses 
integrais e regulares em decor-
rência do Projeto de Lei Orça-
mentária Anual ainda não ter 
sido aprovado pelo Congresso 
Nacional.

Nos meses de janeiro e feve-
reiro, o MDR, por meio da Defesa 
Civil Nacional, havia conseguido 
realizar o repasse emergencial 

de R$ 89,7 milhões.
Em decorrência do atraso 

no repasse, 260 municípios em 
todo o Brasil estavam com o 
serviço suspenso. A partir de 1º 
de março, a Operação poderia 
ter as atividades paralisadas 
completamente - o que de fato 
aconteceu em todos os municí-
pios do Ceará.

Para Joseph David Barroso 
Vasconcelos de Deus, professor 
da Faculdade de Administração 
e Ciências Contábeis da Univer-
sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), na ausência de apro-
vação do orçamento, cabe ao 
Poder Executivo a prerrogativa 
de incluir ou não os recursos 
para manter a operação na cota 
de gastos discricionárias (não 
obrigatórios). 

“A partir da identifi cação da 
demanda como emergencial, as 
autoridades competentes locais 
solicitam que o Governo Federal 
tome providências. Se o Execu-
tivo não identifi car a fonte de 
receita pra cobrir esse gasto 
extra, o Legislativo dá autori-
zação para gastar além do or-
çamento”, explica.

Além da suspensão, Everardo 
Bezerra, presidente do Sindi-
cato dos Pipeiros do Estado do 
Ceará (Sinpece), aponta que os 
pagamentos de serviços pres-
tados no ano passado ainda não 
foram feitos. “É uma situação 
triste não só para os caminho-
neiros, mas também para o tan-
to de gente no Interior que ago-
ra tem que comprar água em 
plena pandemia. E o pior, água 
cara e sem o controle de quali-
dade que a Operação Carro-Pipa 
exige”, ressalta.

A quantidade de municípios 
atendidos é variável a cada mês 
porque depende da formalização 
de pedido, de acordo com a  di-
fi culdade de abastecimento de 
água no local. O gestor entra no 
sistema da operação e solicita a 
análise da Defesa Civil Estadual. 
Se for constatado o risco de desa-
bastecimento, é feito um sorteio 
das rotas dos pipeiros que se ca-
dastraram pelo edital. Eles rece-
bem um contrato de três meses, 
prorrogáveis por igual período.

QUIXADÁ é um dos municípios 
cearenses que ficaram sem 

abastecimento por meio de carro-pipa

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

| FALTA DE RECURSOS | Também não 

contam mais com a operação 447 municípios de Alagoas, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe

Operação Carro-Pipa está 
totalmente paralisada 
no Ceará

OPERAÇÃO 
CARROPIPA

MUNICÍPIOS 
CEARENSES 
ATENDIDOS EM 2021 

Acopiara
Aiuaba
Alto Santo
Aracati
Arneiroz
Barreira
Boa Viagem
Campos Sales
Canindé
Capistrano
Cascavel
Catunda
Caucaia
Choró
Crateús
Crato
Dep. Irapuan Pinheiro
Hidrolândia
Iguatu
Iracema
Itapajé
Itaupina
Itatira
Jaguaretama
Jaguaribara
Jaguaribe
Lavras da 
Mangabeira
Madalena
Milhâ
Mombaça
Morada Nova
Monsenhor Tabosa
Parambu
Pedra Branca
Pereiro
Piquet Carneiro
Potiretama
Quiterianópolis
Quixadá
Quixeramobim
Salitre
Solonópole
Tabuleiro Do Norte
Tauá

FALTA D'ÁGUA
FLÁVIA OLIVEIRA
flavia.oliveira@opovo.com.br

RONDA DOS NATAIS 
Hoje, 6 de março: Anastácio de Sousa, que 
palmilhou, junto ao Demócrito Dummar, 
minha volta a O POVO, após dez anos no 
Associados Correio do Ceará .... Antônio 
Carlos Antero, que esposou a caçula Lília 
de Bené de Castro .... Daniele Linheiro, 
cujo marido transa com vinhos .... Nivaldo 
Oliveira, excelente companheiro de 
viagem, que nunca mais tive prazer de 
usufruir .... Vienna Pouchain, viúva de meu 
primeiro amigo, Xico .... Sílvio Mesquita, 
estreante do Sociedade Cearense. 

BON MOT
O QUERER 
PARECER MUITO 
E INTENTAR 
SUBIR MAIS 
SÓ TOPARÁ 
CONSIGO 
MESMO. (Padre 
Antônio Vieira)



www.opovo.com.br

Sábado
Fortaleza - CearÁ - 6 de Março de 2021 13CIDADES

Nascido e criado na Serrinha, 
o fotógrafo Yuri Juatama, de 28 
anos, lançou o fotolivro “Serri-
nha, luz e cores”, retratando o 
bairro, sua população, suas re-
lações e seus aspectos, a partir 
da fotografia. O bairro, localiza-
do na periferia de Fortaleza, foi 
o palco do início desse projeto, 
quando, em 2018, Yuri resol-
veu, despretensiosamente, tirar 
uma foto do apagão, que atingiu 
as regiões Norte e Nordeste em 
março daquele ano, no seu bair-
ro. A foto foi enviada e publicada 
pelo O POVO a partir da hashtag 
“vocefotografo”, onde o veículo 
recebia imagens dos leitores e 
publicava na página do insta-
gram. No outro dia, a comuni-
dade já o cumprimentava como 
“o pivete da foto que foi bater no 
jornal O POVO”.

 A partir do reconhecimento, 
que não se limitou a população 

do bairro, o jovem fotógrafo 
enxergou ali a oportunidade de 
contar sua história. “Ali eu per-
cebi uma potencialidade que eu 
podia trabalhar em cima, e aí 
eu comecei a me interessar pelo 
projeto. E essa foto que me fez, 
porque ela que me tornou artista 
de alguma forma”, explica Yuri.

O projeto do livro se deu a 
partir do VIII Edital das Artes, da 
Secretaria Estadual de Cultura, 
em 2019. Ele conta que a ideia 
do projeto é mostrar o lado belo 
do seu bairro. Yuri conta que as 
pessoas estão acostumadas a 
conhecer Fortaleza pelos pontos 
turísticos e lugares de paisagem, 
“Eu pensei em produzir paisa-
gens na Serrinha, pensei em lu-
gares historicamente relevantes 
pra mim no bairro e fui fotogra-
fando, mas não é só sobre beleza 
que eu quero falar”, explica o ar-
tista. O livro é fruto de três anos 
de trabalho e possui 40 imagens.

A estética noturna do traba-
lho foi guiada a partir da foto do 
apagão. “Normalmente eu ia pro 
centro, pro litoral fotografar e é 
uma coisa que a gente vê muito 

| EStétICA noturnA | Em “Serrinha, luz e cores”, Yuri Juatama nos 

convida a conhecer uma Fortaleza de cores e afetos. O início dessa história passou pelo O POVO 

“Pivete da foto no jornal O POVO” 
lança livro de imagens da 
Serrinha

YUrI JUataMa

Yuri Juatama posa com a 
primeira foto do projeto

alice SouSa

cotidiano@opovo.com.br

eSPeCIal Para o PoVo

nos cursos, nos livros. Eu apro-
veitei que no apagão ninguém 
me via, porque eu tinha vergo-
nha de aparecer com a câmera 
na frente das pessoas, e apro-
veitei a oportunidade”, explicou 
Yuri.

Através do simbolismo das 
fotos, ele conta a história da 
diáspora das pessoas que vêm 
do Interior e ocupam bairros da 
periferia da cidade. “Eu sinto 
que a favela é um pouco da ex-
tensão do Interior que as pes-
soas que vêm trazem pra Ca-
pital. As bodegas, por exemplo, 
são símbolos de como a econo-
mia funciona na periferia. E a 
bodega é esse lugar de comércio 
local, mas também é um territó-
rio de afetos, lazer, conversas”.

SERVIÇO

O fotolivro “Serrinha, Luz e 
cores” está disponível para 
compra através do perfil @
serrinhaluzecores no insta-
gram pelo valor de 30,0 



OMBUDSMAN

3255 6181
ombudsman@opovo.com.br

WHATSAPP

(85) 98115 9399
EMAIL
opiniao@opovo.com.br

TELEFONES
(85) 3255 6104 ou 3255 6129

EDITORIAL

OPINIÃO
COMENTE NOSSO EDITORIAL: OPINIAO@OPOVO.COM.BR

WWW.OPOVO.COM.BR
SÁBADO

FORTALEZA - CEARÁ - 6 DE MARÇO DE 202114

FUNDADO EM 7 DE JANEIRO DE 1928 
POR DEMÓCRITO ROCHA

ATENDIMENTO 

AO LEITOR E ASSINANTE

3254 1010
mercadoassinante@opovo.com.br

EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S.A.
Av. Aguanambi, 282 - Joaquim Távora
CEP 60055-402 - Fortaleza - CE – PABX: 3254 1010
CNPJ: 07.222.565/0001-62
www.opovo.com.br

GALERIA DE PRESIDENTES

Demócrito 
Rocha
1928 - 1943

Paulo
Sarasate
1943 - 1968

Creuza
Rocha
1968 - 1974

Albanisa 
Sarasate
1974 - 1985

Demócrito
Dummar
1985 - 2008

AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS: Agência Estado e Agência 
France Press

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EM BRASÍLIA: 
MÍDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA – Aeroporto 
Internacional de Brasília Pres. Juscelino Kubitschek; 
Setor de locadoras, lote n-º 14, salas 03 e 04; 
CEP: 71608-900 – Brasília/DF; 
Telefone: (0XX61) 364 9900,  Fax: (0XX61) 364 9901
E-mail: idiadistribuidora@grupomidia.com.br

PREÇO DO EXEMPLAR NO CEARÁ: 
segunda a sábado: R$ 3,00; domingo: R$ 4,00
OUTROS ESTADOS DO NORDESTE: 
segunda a sábado: R$ 4,50; domingo: R$ 8,00
OUTROS ESTADOS: 
segunda a sábado: R$ 5,50; domingo: R$ 10,00 
ASSINATURA ANUAL: R$ 1.132,00

DIRETORIA DE JORNALISMO

DIRETORES-EXECUTIVOS 
Ana Naddaf 
Erick Guimarães 

DIRETOR DE JORNALISMO DAS RÁDIOS
Jocélio Leal

EDITORES-CHEFES 
Adailma Mendes, Chico Marinho, 
Clóvis Holanda, Érico Firmo, Fátima Sudário, 
Fernando Graziani, João Marcelo Sena, 
Renato Abê, Tânia Alves e Thays Lavor

EDITORES DIGITAIS 
André Bloc, Beatriz Cavalcante, Ítalo 
Coriolano, Marcos Sampaio, Regina Ribeiro, 
Rubens Rodrigues, Sara Oliveira e 
Thadeu Braga

EDITORES IMAGEM 
Cinthia Medeiros, Amaurício Cortez, 
Cristiane Frota e JL Rosa

EDITORA DE CAPA E FAROL
Domitila Andrade 

COORDENADORA DE MÍDIAS SOCIAIS
Glenna Cherice

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Daniela Nogueira 

OMBUDSMAN 
Juliana Matos Brito

CONSELHO EDITORIAL
Adísia Sá; Diatahy Bezerra de Menezes;  
Fausto Nilo; Francisco José de Lima Matos; 
Lino Vilaventura; Manfredo Oliveira; 
Pedro Henrique Saraiva Leão; 
Plínio Bortolotti; Raimundo Padilha; 
Roberto Macedo; Valdemar Menezes; 
Wânia Cysne Dummar

PPRESIDENTE INSTITUCIONAL & PUBLISHER 
Luciana Dummar 

PRESIDENTE-EXECUTIVO 
João Dummar Neto 

DIRETORES-EXECUTIVOS DE JORNALISMO 
Ana Naddaf
Erick Guimarães

DIRETOR DE JORNALISMO DAS RÁDIOS
Jocélio Leal

DIRETOR DE NEGÓCIOS E MARKETING 
Alexandre Medina Néri 

DIRETOR DE ESTRATÉGIA DIGITAL 
Filipe Dummar 

DIRETORA DE GENTE E GESTÃO 
Cecília Eurides 

DIRETOR CORPORATIVO 
Cliff Villar 

EDITORIALISTA-CHEFE E 
EDITOR DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Plínio Bortolotti 

EDITOR-CHEFE DE OPINIÃO 
Guálter George

É 
um assunto repetitivo, mas 
a reiteração é necessária 
devido à tragédia em que 
vive o País, acossado pela 
pandemia do novo corona-
vírus, que já vitimou mor-

talmente mais de 260 mil brasileiros. 
A média de mortes, em mais de 1.361 
casos por dia, pode ultrapassar os três 
mil óbitos diários por Covid-19, avalia-
ção da própria “cúpula do Ministério 
da Saúde”, como apurou o jornal Valor 
Econômico (5/3/2021).Segundo o jor-
nal, a expectativa do “entorno do mi-
nistro (da Saúde)  Eduardo Pazuello” é 
que a explosão de casos decorrerá do 
alastramento do vírus em todo o País, 
em consequência das aglomerações 
no fi m do ano, no Carnaval, além da 
difi culdade de a população observar 

o isolamento social. Some-se ainda 
a circulação de  novas variantes mais 
contagiosas e o colapso do sistema 
hospitalar em diversos estados.

Junte-se a esse quadro sombrio o 
comportamento deletério do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, que a cada 
dia se supera em seu negacionismo des-
respeitoso, bruto e mortal. A sua mais 
recente investida foi declarar que o iso-
lamento é uma medida própria dos co-
vardes, ironizando a prevenção à doen-
ça. “Vocês não fi caram em casa, não se 
acovardaram. Nós temos que enfrentar 
os nossos problemas. Chega de frescura 
e de mimimi”, discursou a apoiadores, 
em Goiás, tripudiando sobre os mortos 
pela Covid-19 e desrespeitando a dor da 
família das vítimas.

Essa mais recente escalada de 

Bolsonaro começou na sua visita ao 
Ceará no fi m de fevereiro, quando pro-
moveu aglomerações, criticou o uso 
de máscaras e fez discurso agressi-
vo contra governadores. A atitude do 
presidente provocou reação do Minis-
tério Público Federal no Ceará (MPF-
CE), que pediu ao procurador-geral da 
República (PGR), Augusto Aras, apura-
ção sobre a conduta do presidente em 
solo cearense.

Segundo o MPF-CE, foi enviada ao 
PGR “vasta documentação” a respeito 
de possíveis crimes contra a saúde pú-
blica cometidos pelo presidente. Aras 
já abriu pelo menos nove “procedi-
mentos preliminares” para verifi car a 
atuação do chefe do Executivo durante 
a pandemia, porém, nenhum inquérito. 
Mas,  como bem relata o MP-CE, sobram 

registros para confi rmar os crimes con-
tra a saúde pública cometidos por Bol-
sonaro, e não apenas no Ceará.

E, para completar, depois que o go-
vernador Camilo Santana (PT) decretou 
o lockdown em Fortaleza, o Palácio do 
Planalto resolveu retaliar, por meio da 
Secretaria Especial de Cultura, que sus-
pendeu análise de projetos para receber 
recursos da Lei de Incentivo à Cultura 
(antiga Lei Rouanet) em cidades com 
restrições à circulação. É mais uma de-
monstração que Bolsonaro quer impe-
dir qualquer medida que evite a trans-
missão virótica.

Por tudo isso, foi correta a atuação 
do MPF-CE pedindo investigação sobre 
os atos do presidente.  A ver agora qual 
será a posição que adotará Aras, consi-
derado um aliado de Bolsonaro.

MP-CE pede investigação sobre Bolsonaro

por exemplo, exige mudança dos gas-
tos públicos. Muitas pequenas e médias 
cidades têm convivido com êxodo dos 
mais jovens. Há poucas crianças e, con-
sequentemente, menor necessidade de 
escolas. Outras cidades, ao contrário, 
receberam grande número de jovens e 
crianças e precisam expandir a oferta 
de educação. Os 25% obrigatórios serão 
insufi cientes para as segundas, mas po-
derão ser demasiados para as primeiras, 
que precisariam gastar mais em saúde 
e em assistência a idosos, por exemplo, 
mas não poderão fazê-lo. 

O Congresso Nacional em boa hora re-
cuou da proposta. O contexto de uma pan-
demia certamente não é adequado para 
uma discussão fundamental, mas que pre-
cisa ser muito amadurecida, para não re-
presentar um retrocesso. 

pontes.lima@outlook.com.br

Uma das discussões mais acaloradas no 
âmbito da Proposta de Emenda à Consti-
tuição 186, que foi aproveitada para apro-
var um conjunto de medidas visando a en-
frentar o recrudescimento da pandemia, 
tratou da desvinculação de receitas para 

saúde e educação. Pela 
regra atualmente vigen-
te, Estados e Municípios 
devem gastar, das recei-
tas de impostos, 25% na 
manutenção e desenvol-
vimento do ensino. Para 
a saúde, Estados devem 
gastar no mínimo 12% das 
receitas de impostos e os 

Municípios, 15%. A União desvinculou esses 
percentuais, que eram de 18% e 15%, quan-
do aprovou a Emenda à Constituição 95, no 
fi m de 2016. Desde então passou a reajustar 

anualmente os valores efetivamente gastos 
em 2016 pelo percentual da infl ação.

Há uma reclamação frequente de gesto-
res e legisladores de que o orçamento pú-
blico é muito engessado, de que a cada ano 
praticamente não há espaços para toma-
da de decisões, de revisão de prioridades, 
de novas escolhas políticas. É como se os 
constituintes de 1988 tivessem decidido o 
que é relevante, restringindo fortemente as 
decisões das futuras gerações.

A grande vantagem das vinculações 
é o planejamento de longo prazo. Como 
se assegura um percentual mínimo para 
áreas prioritárias, é possível planejar 
ações para os anos seguintes, com razoá-
vel previsibilidade. 

A grande desvantagem é que a so-
ciedade muda, as prioridades se alte-
ram. A mudança do perfi l demográfi co, 

Despesas vinculadas: um debate a ser aprofundado

Conselheiro do 

Tribunal de Contas 

do Estado (TCE)

Edilberto Pontes

presidencia@abih-ce.com.br

É quase que unanimidade, quando se 
fala nos prejuízos da pandemia que o setor 
mais prejudicado é o do turismo, sacrifi cado 
ao extremo pela proliferação da doença. E, 
neste setor, despontam a hotelaria e eventos 
como líderes da estagnação dos negócios. 

No Ceará não é diferente. 
Aqui também a Pandemia 
nos pegou de calças cur-
tas e nossa sobrevivência 
econômica tem nos exigi-
do criatividade e disposi-
ção. Quando a crise surgiu 
com toda a força, tivemos 
que interromper as nossas 
atividades. Isso  em março 

de 2020 só retomando-a, com muitas restri-
ções, em agosto do ano passado, frustrando 
nossas expectativas com o crescimento que 

despontava no horizonte da atividade. Re-
formas nos equipamentos urbanos, como a 
requalifi cação da Avenida Beira Mar em For-
taleza, a privatização e consequente reforma 
do Aeroporto Pinto Martins, o grande núme-
ro de voos internacionais programados para 
o ano que chegava promissor, tudo isso nos 
pintava um porvir imediato de grandes mo-
vimentos. Aí, veio a peste e nos atacou em 
peso. No que diz respeito a eventos de ne-
gócios, com conferências, feiras, congres-
sos, shows e outros, o arraso foi de pratica-
mente 100%. Nossos hoteis sempre tiveram 
com essa atividade um dos seus principais 
pontos de faturamento. E olha que o Ceará, 
mormente Fortaleza, era um dos principais 
destinos deste chamado turismo de negó-
cios no Brasil. Mas, temos uma expectativa 
otimista de que esse quadro em breve vai 

mudar. Precisamos, no momento, de um 
pouco mais de compreensão das autorida-
des no sentido de nos ajudar a sobreviver. 
Um dos custos que mais agravam a ativida-
de é o dos impostos, com especial atenção 
ao IPTU. É um imposto caro que podia ser 
minorado pelas prefeituras, considerando 
elas que, se a ocupação hoteleira em For-
taleza, por exemplo, está limitada a oitenta 
por cento, embora longe disso na realidade, 
por que não descer ao mesmo   patamar o 
referido imposto...  Cidades como Salvador, 
Natal e Rio de Janeiro, entre outras, estão 
procedendo assim.

Em tudo isso, fi ca a certeza de que com 
perseverança, criatividade apoio das auto-
ridades e acima de tudo muito trabalho, em 
pouco tempo essa crise vai ser apenas uma 
lembrança triste do nosso passado.  

Hotelaria convivendo com a pandemia

Presidente 

ABIH-CE

Regis Medeiros

costaneto@ccvideira.com.br

Diz-se que oportunidades são portas 
abertas, situações favoráveis que se abrem, 
caminhos desejados que se colocam na nos-
sa frente, uma chance esperada que fará 
grande diferença em nossa caminhada. Seja 
qual for a defi nição, a imagem que me vem 

à mente é que a oportu-
nidade surge como algo 
mágico. Não seria possível 
construirmos as oportuni-
dades? Dentro dessa pers-
pectiva, proponho o cami-
nho a seguir.

Oportunidades se 
constroem pelas expe-
riências do nosso passa-

do. Falar de passado é imaginar que pre-
cisamos olhar para ele como se olha pelo 
retrovisor de um carro.  Mesmo que o ob-
jetivo seja seguir com o olhar para frente, 

precisamos voltar nosso olhar para trás 
em determinados momentos. Carregamos 
acontecimentos maravilhosos que preci-
sam ser celebrados, bem como cicatrizes 
que nos ensinaram. 

Oportunidades se constroem com as 
experiências do nosso presente. Aprovei-
tar cada momento do dia a dia, desfrutar 
a companhia das pessoas que tanto ama-
mos, ouvir bons conselhos dos mais expe-
rientes e estar aberto para o aprendizado. 
O profeta Moisés afi rmou que “a vida passa 
depressa e nós voamos” e completou seu 
salmo com um pedido a Deus: “Ensina-nos 
a contar os nossos dias para que o nosso 
coração alcance sabedoria” (livro de Sal-
mos 90: 10 e 12). Aproveitar o dia, admi-
nistrar o tempo, fazer o que se deve fazer, 
construir o amanhã, na esperança de que 
ele venha a existir pelo fato de viver cada 

dia da melhor forma possível. 
Oportunidades se constroem com a 

esperança de um futuro promissor. Aqui 
a palavra-chave é esperança, e o cami-
nho dela é ter visão. A propósito, visão é a 
convicção real de um futuro que, embora 
ainda não exista, sua realidade pode se 
antecipada com atitudes que trarão esse 
amanhã à existência, como se ele já exis-
tisse. Deu para entender? Tenha uma visão 
clara para sua vida, sua família, sua em-
presa, seu negócio. Viva como se o futuro 
já existisse. Aja como se já estivesse lá.

Ficar à espera de uma oportunidade, 
simplesmente sonhando ou esperar a sor-
te chegar e bater na porta talvez não se-
jam as melhores atitudes. Talvez a melhor 
defi nição seja a proatividade. Vamos criar 
as oportunidades vivendo com sabedoria o 
passado, o presente e o futuro.  

O caminho para as oportunidades

Pastor Sênior 

e fundador da 

Comunidade 

Cristã Videira

Costa Neto
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IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCeM à graFia da 

époCa eM que ForaM publiCadas.

O PIB do Brasil em 2020 foi US$ 
1,420 trilhão. Em real, a queda foi 
de 4,1% em relação ao ano anterior, 
mas, em dólar, foi ainda mais ex-
pressiva, devido às constantes al-
tas da moeda americana. Com isto, 

caímos em posição, 
para o 12º lugar en-
tre as maiores eco-
nomias do mundo.

É verdade que já 
vínhamos patinan-
do com crescimento 
inexpressivo de 1% 
ao ano, na sequên-
cia das últimas re-

cessões, e que se previa queda ainda 
maior diante da crise. O retrato de 
2020 foi o de setores como serviços, 
com baixa ou nenhuma produtivi-
dade; indústria no ciclo continuado 
de arrefecimento; as exportações 
afetadas pela crise nos transportes 
e embalagens; porém, o agro com 
excelente performance, o que foi de-
terminante para um cenário menos 
trágico. Injeções feitas na economia, 
como um socorro ao consumo, sem 
dúvida, foram atenuantes, o que se-
gurou o comércio. No entanto, não 
têm sustentabilidade, pois são me-
didas de curto prazo. Atenção maior 
devemos ter para a crise de confian-
ça, que desta vez refere-se tanto ao 
consumidor brasileiro, como também 
aos investidores estrangeiros.

Para 2021 temos uma nova PEC 
aprovada, garantindo auxílio emer-
gencial aos cidadãos que mais pre-
cisam. Mas entendam que o Con-
gresso aprovar R$ 44 bilhões fora do 
teto de gastos não significa que esta 
conta não vá chegar para os brasi-
leiros. Enquanto comemos este di-
nheiro aprovado, digo sobre o povo 
que passa fome e precisa do auxílio 
e sobre a economia que ganha com o 
consumo, seremos cobrados adiante, 
com o crescimento da dívida pública 
e consequente aumento de impostos 
e inflação. A conta não fecha. E sabe 
por que não fecha? Porque o prioritá-
rio não está sendo feito, que é cortar 
despesas obrigatórias desta máquina 
superlativa, cara e cheia de privilé-
gios, que se chama setor público.

Portanto, o plano para pande-
mia é vacina, muitos de nós já sa-
bíamos. Os que só se convenceram 
agora tentam correr para recuperar 
o tempo perdido. Mas o que precisa 
ficar claro é que precisamos de um 
plano para o Brasil, pois o que com-
pramos nas últimas eleições, com a 
promessa de um Estado enxuto, ain-
da não foi entregue.

Atentem! Perdem neste jogo, 
mais uma vez, a classe média, que 
está sendo achatada, e a baixíssima 
renda, que, mesmo com auxílio, não 
terá fôlego para se erguer. O nome 
disso é desigualdade. n

Os dois lados da moeda

presidencia@lideceara.com.br  

presidente do lide Ceará

Emília buarque 

Mais uma vez reli “Diante da dor 
dos outros”, de Susan Sontag. É um 
ensaio curto, no qual a filósofa trata o 
tema da empatia a partir do polêmico 
livro “Três Guinéis”, de Virginia Woolf, 
publicado durante a guerra civil espa-

nhola. A escritora 
inglesa, ao respon-
der à pergunta de 
um advogado sobre 
a guerra, a partir de 
uma foto que mos-
trava mortos após 
um ataque, afirma 
que há uma dife-
rença abissal en-

tre os sentimentos dos homens e das 
mulheres em relação àquela imagem. 
Porque as guerras eram feitas por ho-
mens, defendia. Então, entre eles não 
havia de ter uma plena concordância.  

O livro foi mal recebido. Fora a pri-
meira vez que alguém havia afirmado 
que as guerras são máquinas construí-
das pelo masculino. Passado todo esse 
tempo, o texto ressoa até hoje. A gente 
sabe que muitas mulheres estiveram 
nas engrenagens de muitos conflitos 
bélicos, mas, certamente, a disposi-
ção para a guerra é algo que escapa à 
grande maioria das mulheres.

O texto me veio mais uma vez à 
mente porque temos uma máquina de 
guerra governando o Brasil. Em pleno 
pico de epidemia, Jair Bolsonaro de-
cide sair País afora fazendo vistoria e 

assinando retomada de obras de es-
tradas. Não é simbólico que um gover-
no que não sabe para onde vai tenha 
tanto zelo por esse tipo de construção?

Mas é a fala de Bolsonaro que se as-
semelha a um tanque destruidor. Em 
novembro do ano passado, ele afirmou 
que o homem do campo não é “frouxo”. 
Não tem medo de Covid-19. Não para 
de trabalhar. Hoje, não só as capitais, 
mas o interior das cidades amarga a 
pandemia. Há uns dias, ele disse ser 
“imbroxável” na política. Anteontem, 
afirmou que o Brasil precisa parar de 
“mimimi e de ficar chorando” pelos 
mortos na pandemia.  

Há dias que eu penso que definiti-
vamente morrer não sensibiliza mais 
ninguém. Se Virgínia considerava 
que uma imagem da guerra não mo-
via os homens a pará-la, os milhares 
de mortos da Covid não sensibili-
zam Bolsonaro nem muitos dos seus 
apoiadores a querer cessar essa ma-
tança. Ao contrário, qualquer sensi-
bilidade é coisa de frouxo, chororô, 
falta de virilidade.

Coragem significa enfrentar o ví-
rus de peito aberto, sem máscara, 
multiplicando o contágio. Se morrer, 
enterra. Mais um menos um, não faz 
diferença. Bolsonaro age como se es-
tivesse numa guerra contra seu pró-
prio país. Do outro lado, ficam aqueles 
e aquelas responsáveis pela   conta-
gem. Dos mortos. n

A contagem

reginadezembro@gmail.com

Jornalista do o povo

regina ribeiro

devemos ser produtivas para quem?

Quando as mulheres invadiram as portas que as impe-
diam de integrar certos espaços, como os tribunais e as 
universidades, estavam certas de que sua chegada seria 
suficiente para realizar a igualdade. Os universos tradi-
cionalmente masculinos foram forçados a nos tolerar e ao 
nosso desejo de produzir e intervir no mundo. O direito 

de acesso foi, contudo, uma vitória in-
completa ou uma falsa vitória, e foram 
necessárias algumas décadas até des-
cobrirmos que o problema não é apenas 
acessar, é conseguir permanecer.

Isso porque nossos pares resolveram 
que seria justo avaliar nossa performan-
ce pelas réguas que aplicam a si mesmos. 
Algo como: se você quer ocupar esse lu-
gar, deve ser capaz de ser como eu sou, 
fazer o que eu faço, no tempo, na medida 
e da forma que sou habituado a fazer. Ou 
pior: se você quer ocupar esse lugar, deve 
abrir mão de certos luxos, como tempo 
para estar com seus filhos e educá-los, 

para respirar, se cuidar e viver. 
O que nos foi imposto como condição de permanên-

cia nesses espaços foi um critério de performance que 
nossos colegas do outro sexo provavelmente não teriam 
capacidade de realizar: cumular tarefas de cuidado do-
méstico com a dedicação integral às metas de produti-
vidade – aquela mensurável em tabelas, em pontos, em 
páginas escritas e palestras dadas. O que não pode ir à 
tabela, não é quantificável, não tem valor, não serve para 
ser avaliado – e esse déficit é implacavelmente utilizado 
como critério para julgar. 

O resultado dessa lógica perversa é o adoecimento por 
exaustão ou o agravamento da desigualdade entre as mu-
lheres – porque algumas têm o privilégio de delegar a ou-
tras o que não conseguem fazer. Por mais que nos esforce-
mos, sempre haverá algum momento da vida em que não 
será possível equilibrar tantos pratos – como uma pan-
demia, por exemplo. Imagine viver uma emergência de 
saúde pública que matou milhões de pessoas pelo mundo, 
forçou bilhões ao isolamento domiciliar, arrasou econo-
mias e interrompeu rotinas escolares. Na data esperada, 

acabando-se o mundo ou não, o burocrata estará espe-
rando com o carimbo: colega, e os pontos da sua tabela? 

Queridas leitoras, não se desesperem, porque as institui-
ções são preocupadas com nosso bem-estar. Deixo-lhes um 
bom exemplo do Superior Tribunal de Justiça. No mês de 
comemoração da mulher, o STJ organizou uma rodada de 
oficinas e ciclos formativos para suas servidoras: no dia 15 
de março, há uma oficina sobre rotina familiar e gestão do 
tempo; no dia 17, é a vez do planejamento de cardápios; em 
22, homeschooling, sono da criança e tempo de qualidade.

Posso respirar sossegada! Em breve, todas os espaços 
institucionais devem oferecer o mesmo. Não correrei o 
risco de acabar o provável segundo ano de pandemia psi-
cologicamente esgotada, angustiada com a alfabetização 
dos meus filhos ou com a saúde dos meus pais. Serei capaz 
de organizar o cardápio, colocar as crianças para dormir 
com perfume de lavanda e produzir belos artigos cientí-
ficos. Os homens dormirão com as consciências tranqui-
las: são bons e justos e tolerantes (e muito simpáticos à 
fantasia de igualdade que criaram para ornamentar sua já 
pronunciada vaidade). n

julianacdcampos@gmail.com

doutora em direito e 

professora da uFC

Juliana Diniz

Há 30 anos
1991. mAUS TrAToS

Ibama resgata jacarés em zoológico

Apesar de ter sido anunciada como certa a mudança 
do Parque Zoológico Sargento Prata, em 1989, para o 
bosque Presidente Geisel, na Água Fria, nada aconteceu. 
Os 199 animais continuam habitando as 36 jaulas sem 
as condições ideais de moradia em cativeiro. Tanto é 
que, recentemente, o Ibama levou para soltar em uma 
reserva, quatro filhotes de jacaré.

1991. ANAboLIZANTES

Cabrera interdita fazendas de gado

Brasília – Depois de cassar o registro de importação de 
onze frigoríficos e demitir 11 funcionários envolvidos 
na chamada máfia da carne, o Ministro da Agricultura, 
Antônio Cabrera, interditou ontem seis fazendas que 
estavam utilizando anabolizantes para a engorda do 
gado. Antônio Cabrera explicou que, durante os seis 
meses, as fazendas serão rigorosamente fiscalizadas.

Há 60 anos
1961. SEcA

Navio chega para levar flagelados
Encontra-se ancorado na enseada do Mucuripe, 
desde o meio-dia de hoje, o navio “Raul Soares” que 
transportará para o Norte do país as várias famílias 
que se encontram internadas na Hospedaria Getúlio 
Vargas. Estamos seguramente informados de que no 
navio “Raul Soares” viajam de Recife para o Norte, nada 
menos de 600 pernambucanos e que há várias pessoas 
atacadas de sarampo.

1961. DIpLomAcIA

Brasil não quer privilégio dos EUA

Brasília (Sucursal) – O presidente Jânio Quadros 
declarou ao sr. Adolf Berle Jr., representante do 
presidente Kennedy e especialista em assuntos latino-
americanos, que o Brasil não deseja qualquer privilégio 
dos Estados Unidos, e que se tais privilégios forem 
oferecidos ao Brasil, êle só aceitará se forem estendidos 
a todo o Continente latino-americano.

Há 80 anos
1941. EcoNomIA

Grave crise de transportes no Ceará

O comercio exportador do Ceará e suas industrias 
atravessam, neste momento, incríveis embaraços, 
por motivo da falta de locomotivas na Rede de Viação 
Cearense. O POVO tem sido procurado com insistência 
por grandes industriais que dependem de matéria prima 
vinda do interior e por figuras do comercio exportador 
que, possuindo contratos de embarques a executar, não o 
podem fazer porque os seus ‘stocks’ exportáveis se acham 
detidos nas estações do interior, por falta de transportes.

1941. GUErrA

Faltam Viveres em Paris

Nova York, 6 – Reuter – Segundo o ‘New York Mirror’, os 
cidadãos americanos, recentemente repatriados da França 
ocupada, informam que ha falta de viveres em Paris e 
que os franceses esperam silenciosamente o momento 
oportuno para marcharem contra os seus opositores.
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— são 15 saídas até agora —, 
o clube baiano tem apostado as 
fichas na base, com média de 
idade do elenco de 22 anos. Até 
o momento, apenas três refor-
ços foram anunciados: o volante 
João Pedro e os atacantes Aní-
bal Vega e Walter — este últi-
mo está regularizado, mas só 
deve estrear contra o Bahia, em 
17 de março. Em breve, devem 
ser confirmados o meia-atacan-
te Ygor Catatau e o lateral-direi-
to Raul Prata.

O técnico do Leão é Rodrigo 
Chagas, que era o comandante 
do sub-20, assumiu interina-
mente o time na Série B e depois 
foi efetivado. O comandante teve 
trabalho decisivo na permanên-
cia do time na Segundona e está 
invicto há oito jogos. Na estreia 
no Nordestão, o Rubro-Negro 
bateu o Santa Cruz por 2 a 0.

| Copa do Nordeste | Em busca do primEiro triunfo da tEmporada, cEará rEcEbE o 
Vitória no Castelão. alVinegro eliminou o rubro-negro de dois torneios em 2020

Vitória pelo 
caminho
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pedro Naressi deve ser mantido entre os 
titulares do Ceará

O Ceará entra em campo 
hoje, às 16 horas, no Castelão, 
para encarar o Vitória-BA pela 
segunda rodada da Copa do 
Nordeste. A missão é manter a 
invencibilidade recente diante 
do rival e conquistar o primei-
ro triunfo da temporada. Al-
goz do Rubro-Negro em 2020, 
o Vovô eliminou o adversário 
no próprio Nordestão, nas 
quartas de final, e na terceira 
fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro do Porangabuçu 
bateu o Leão em todos os três 
duelos da temporada passada, 
duas vezes por 1 a 0 e uma por 
4 a 3. O retrospecto positivo 
sobre o time de Salvador é ain-
da maior quando se observa 
o histórico de confrontos de 
temporadas passadas. O Vi-
tória não supera os cearenses 
desde 2018. De lá pra cá, são 
quatro derrotas e um empate.

O técnico Guto Ferreira ga-
nhou quase uma equipe inteira 
de reforços para a segunda ro-
dada do Nordestão. Mais quatro 
contratados para 2021 foram 
regularizados nesta semana e 
estão aptos para o jogo: Ales-
sandro Rodrigues, Jorginho, 
Yony González e Jael. Ademais, 
“Gordiola” poderá contar com 
seis titulares da temporada pas-
sada que retornaram do perío-
do de folga: Luiz Otávio, Tiago 
Pagnussat, Fernando Sobral, 
Fabinho, Bruno Pacheco e Clé-
ber. Vina e Charles permanecem 
liberados pelo clube.

Na estreia, com exceção do 
goleiro Richard, Guto escalou 
um time todo de atletas consi-
derados reservas na temporada 
passada, além do meia Marlon, 
uma das contratações de 2021. O 
volante Oliveira, vindo da Cha-
pecoense-SC, também disputou 
a primeira partida pelo Vovô, 
entrando no segundo tempo.

Com tantas novidades à dis-
posição, a escalação do Alvi-
negro para enfrentar o Rubro-
Negro se torna um mistério. A 
tendência é de que a base que 
encarou o ABC-RN seja mantida, 
mas com algumas mudanças. 
Na zaga, Luiz Otávio ou Tiago 
Pagnussat devem começar jo-
gando, ao lado de Klaus.

Na contenção, Guto pode 
promover a entrada volta de 
Fabinho ou Fernando Sobral ou 
ainda apostar em Oliveira, no 
lugar do (quase) xará William 
Oliveira. Naressi deve ser man-
tido entre os titulares.

No setor ofensivo, quem 
deve perder a vaga de titular é 
o meia Wescley, que não foi bem 
contra o ABC. Jorginho, que as-
sinou contrato de empréstimo 
com o Ceará cedido pelo Athle-
tico-PR, pode ganhar a chance 
de estrear como titular.

Já o Vitória chega para o con-
fronto sem grandes mistérios. 
Em reformulação após campa-
nha decepcionante na Série B 

lucasmota@opovo.com.br

Lucas mota

Ceará
4-2-3-1: richard; eduardo, 
Klaus e luiz otávio (t. 
Pagnussat ou lacerda) e 
Kelvyn; Naressi e W. oliveira 
(Fabinho, F. sobral ou 
oliveira); s. Mineiro, Jorginho 
e Marlon; vizeu. 
téc: Guto Ferreira

Vitória
4-3-3: Yuri; van, Wallace, 
João victor e Pedrinho; 
Gabriel Bispo, João Pedro 
(Guilherme rend) e 
Fernando Neto;  
soares (david) vico e 
samuel.
 téc: rodrigo Chagas

data: 6/3/2021
Horário: 16 horas
Local: Castelão-Ce
Árbitro: Tiago Nascimento dos 
santos
assistentes: Clovis amaral da 

silva-Pe e John andson alves 
ribeiro-Pe
transmissão: Nordeste FC, PPv 
Copa do Nordeste, sBt e rádio o 
Povo CBN

COPA DO NORDESTE 2021
roteIro do JoGo

x

NORDESTÃO 2021 - GRUPO A

classificados  
para segunda fase

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

cLassIfIcação

jogos de invencibilidade tem o Ceará no 
confronto direto contra o vitória

5



www.opovo.com.br

Sábado
Fortaleza - CearÁ - 6 de Março de 2021 17

No segundo jogo da tempo-
rada, o Fortaleza poderá contar 
com caras novas — ou nem 
tanto — para tentar levar a 
melhor em território vizinho. 
Reforçado, o time do Pici en-
frenta o Sampaio Corrêa-MA 
às 20h30min de hoje, no Caste-
lão de São Luís (MA), em con-
fronto válido pela segunda ro-
dada da Copa do Nordeste.

Após a estreia com vitó-
ria por 1 a 0 sobre o CRB-AL, 
o Tricolor subiu para o G-4 
do Grupo B, com os mesmos 
três pontos de Altos-PI e Vi-
tória-BA, mas em desvanta-
gem em saldo e gols marca-
dos. Um triunfo no Maranhão 
pode fazer a equipe “pegar o 
elevador” novamente e assu-
mir a liderança.

Para tentar arrancar o re-
sultado positivo fora de casa, 
o técnico Enderson Moreira 
terá novas peças à disposição. 
Remanescentes da tempora-
da passada e adquiridos em 
definitivo pelo Leão, o volante 
Ronald e o atacante Igor Tor-
res foram regularizados e são 
opções para o duelo regional. 
O meio-campista, inclusive, 
deve aparecer como titular na 
vaga de Pablo — Felipe se re-
cupera de tendinite e é dúvida.

O volante Matheus Jussa, 
contratado por empréstimo, e 
o atacante Robson, que assi-
nou vínculo até 2023, também 
tiveram os nomes registrados 
no Boletim Informativo Diário 
(BID) da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF). A dupla 
iniciou as atividades no co-
meço da semana e ainda deve 
aprimorar a parte física antes 
de figurar na escalação.

Por fim, o meia Matheus 
Vargas, que retornou de em-
préstimo ao Atlético-GO, e o 
centroavante Gustavo Couti-
nho, que fora cedido à Cabo-
friense-RJ, retornaram ao Pici 
e tiveram os vínculos com o 
Fortaleza reativados no siste-
ma da entidade nacional. O ar-
mador se reapresentou na úl-
tima quarta-feira, 3, mas não 
deve ser opção para a partida 
em São Luís.

“Se trata agora de recons-
truir essa família que se for-
mou antes e foi vitoriosa, 
deixou o Fortaleza no pata-
mar que merece. Se trata de 
acolher os meninos da melhor 
maneira para fazer o clube 
grande também”, pontuou o 
zagueiro Juan Quintero, acer-
ca da reformulação do elenco.

A entrada de Ronald deve 
ser a única alteração no time. 
A zaga continua com opções 

escassas após o fim dos con-
tratos de Paulão e Jackson, 
Lucas Crispim agradou na pri-
meira participação, diante dos 
alagoanos, e o trio de ataque 
Romarinho, Wellington Pau-
lista e David deve ser mantido, 
agora com novas sombras.

O Sampaio Corrêa-MA, por 
sua vez, largou no Nordes-
tão com empate em 1 a 1 com 
o Sport-PE, no Recife. Com 
mudanças no grupo de joga-
dores e agora sob comando 
do técnico Rafael Guanaes, a 
Bolívia Querida não poderá 
contar com o lateral-direi-
to Sávio, contundido, e o za-
gueiro Joécio, diagnosticado 
com Covid-19. O experiente 
Pimentinha deve ser opção 
no banco de reservas.

aurelio alves

Duelo no Castelão 
do lado de lá
| Copa do Nordeste | RefoRçado, foRtaleza visita sampaio CoRRêa em são luís e miRa 
lideRança. time teRá RetoRnos de RemanesCentes e ChanCe de estReia de RefoRços

Afonso ribeiro
afonso.ribeiro@opovo.com.br

volAnte ronald deve ser novidade 
do Fortaleza contra o sampaio

Copa do Nordeste - 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

clAssificAçãonordestão 2021

JoGos de HoJe
Ceará x vitória - 16 horas
CrB x sport - 16 horas
Bahia x Botafogo-PB - 18h15min
treze x altos - 18h15min
s. Corrêa x Fortaleza - 20h30min

JoGos de dominGo
4 de julho x salgueiro - 15h30min
santa Cruz x aBC - 16 horas
Confiança x CSA - 20 horas

2ª rodada

Sampaio Corrêa
4-3-3: Mota; Michel, allan, 
Paulo sérgio (lucão) e 
erick daltro; Ferreira, 
Guilherme e dione; dudu, 
Matheus Cassini e Jefinho. 
técnico: rafael Guanaes

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

Nordestão 2021

local: estádio Castelão, em 
são luís/Ma
data: 6/3/2021
Horário: 20h30min (horário 
de Fortaleza)
Árbitro: rafael Carlos 
salgueiro lima/al
Assistentes: esdras Mariano 
de lima albuquerque/al e 
ana Paula dos santos/al
transmissão: Nordeste FC, 
PPv Copa do Nordeste, rádio 
o Povo CBN e tempo real o 
Povo online

x

ficHA técnicA

(Fico) Triste pois 

saiu muita gente, 

mas estamos 

acolhendo os novos 

(jogadores do 

elenco)”
Juan Quintero, zagueiro do 
Fortaleza
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Não teve outro jeito. A Fede-
ração Cearense de Futebol (FCF) 
precisou mudar o local da par-
tida entre Ferroviário e Caucaia 
para concluir a primeira fase do 
Campeonato Cearense amanhã, 
como O POVO antecipou ontem. 

Agora o Tubarão da Barra 
vai jogar o duelo que vale o tí-
tulo simbólico da primeira fase 
no estádio Franzé Morais, em 
Itaitinga, no Centro de Treina-
mento do Ceará. Tirar o duelo 
do Elzir Cabral não agradou à 
diretoria coral, mas houve en-
tendimento de que não havia 
outra saída, em razão do decre-
to de isolamento social rígido 
baixado pelo Governo do Estado 
na sexta-feira, 5, que veta jogos 
do certame local na Capital.

Desde o início, no entanto, a 
preocupação dos dirigentes do 
Ferroviário era por jogar em 
um gramado que oferecesse 
qualidade. De todas as opções 
disponíveis, o do campo prin-
cipal da Cidade Vozão foi o es-
colhido. O duelo, no entanto, 
terá de ocorrer às 15 horas, já 
que não há iluminação artifi cial 
no local. Esse detalhe, inclusi-
ve, obrigou toda a última roda-
da a ajustar o horário.

Se não tinha de se preocupar 
com os demais jogos no quesito 
estádio, já que nenhum estava 
marcado para a Capital, a FCF 
teve que antecipar toda a roda-
da em meia hora, já que na últi-
ma rodada as partidas aconte-
cem em paralelo. Além disso, os 
quatro jogos defi nem situações 
de liderança e rebaixamento.

Pela primeira colocação, lu-
tam ainda Ferroviário, Pacajus, 
Atlético-CE e Caucaia. Apesar de 
ser um título considerado sim-
bólico, ser campeão da primei-
ra fase do Estadual vale muito. 
Mais especifi camente, vale uma 
cota de quase R$ 600 mil so-
mente para participar da Copa 
do Brasil de 2022, com possibi-
lidade de ganhos maiores em 
caso de avanço.

Já contra o rebaixamento lu-
tam três equipes: Guarany de 
Soral, Barbalha e Crato. Os dois 
últimos fazem confronto direto 
e quem vencer rebaixa o outro. 
Os dois, entretanto, podem cair 
juntos, se o time sobralense 
vencer o Icasa — único time 
sem risco de queda ou possibili-
dade de “título”. A última rodada 
do Cearense, portanto, promete 
fortes emoções.

Barbalha e Crato jogam no 
estádio Inaldão, em Barbalha, 
enquanto Icasa e Guarasol fi -
cam frente à frente no estádio 
Mirandão, no Crato. Em Hori-
zonte, no Domingão, o Atlético-
CE encara o Pacajus e o Ferro-
viário, em Itaitinga, duela com 
o Caucaia.

Quanto à segunda fase do 
Estadual, que estava marca-
da para começar no dia 10 de 
março, ainda não há defi nição 
da Federação. Mesmo com a 
entrada de Ceará e Fortale-
za, a mentora poderia usar 
a mesma saída para seguir 
com a competição. Para isso, 
Vovô e Leão teriam de jogar 
em seus respectivos CTs, que 
fi cam localizados em municí-
pios da Região Metropolitana 
de Fortaleza (Itaitinga e Ma-
racanaú, respectivamente). A 
defi nição deve sair logo após 
o fi m da primeira fase. (Cola-
borou Gabriel Lopes / Espe-
cial para O POVO)

LENILSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

DRIBLE NA 
CAPITAL
| CAMPEONATO CEARENSE | PARA EVITAR RESTRIÇÃO DO LOCKDOWN, 
FCF MARCA FERROVIÁRIO X CAUCAIA NO CT DO CEARÁ, EM ITAITINGA

BRENNO REBOUÇAS

brennoreboucas@opovo.com.br

FERROVIÁRIO depende de vitória 
simples para já garantir vaga na 

Copa do Brasil 2022

VAI  &  VEM
. SE para outra coisa não servir, a Copa do Nordeste serve 

ao menos pra preencher um espaço dos clubes da Região, 

enquanto algo melhor não vem. Se bem que a verdadeira 

intenção era a de açular uma a rivalidade entre os clubes 

nordestinos. A teoria foi boa, logo em seu começo. A prática 

mostrou que com o passar do tempo este modelo exauriu-se.

 LONGO CAMINHO

 - O QUE é normal, embora hajam exceções, tipo 

Brasileirão, o grande ovo de Colombo dos clubes brasileiros. 

Para se chegar até lá, terão longo caminho a percorrer, tão 

cheio de retas e curvas, somados aos chamados acidentes de 

percurso. Precisamente aí onde mora o perigo.

. NO bojo da competição nem sempre os grandes 

favoritos ganham. De repente, surge uma zebra pra 

atrapalhar os planos. Faz parte do jogo. O futebol é tão cheio 

de armadilhas que a lógica é esquecida. Que graça teria o 

futebol se elas não existissem? Copa do Nordeste, apesar 

de competição modesta, sem tantos brilhos, esqueça o 

favoritismo.

.AINDA em sua fase engatinhante, o que se vislumbra 

pela frente, imprevisível é tentar arriscar. Tem uma 

explicação? Claro. Nem sempre a teoria sobrepõe a prática. 

Ou seja — todos estão dentro do mesmo barco, furado ou 

não, na busca de um porto seguro.

 QUE GRAÇA TERIA?.POR enquanto o rumo dos disputantes é o mesmo, a 

estrada é a mesma, até que mais adiante os horizontes 

começam a clarear. O Nordestão tem precisamente esta 

finalidade. 

.CEARÁ, que foi bicampeão ano passado, em jogos 

numa sede só, é aparentemente um dos favoritos, não 

necessariamente o maior deles. De um ano para o outro o 

futebol provoca grandes mudanças. Aparentemente, por 

ter mantido o mesmo elenco, surge como um dos favoritos. 

Mas quem garante que de um ano para o outro a Copa do 

Nordeste não poderá mudar de mãos?

 CURVAS & RETAS. ESTE modelo, em futebol, não é o ideal e os 

concorrentes, com a chegada de novos ares, podem ganhar 

a diferença. Não por acaso o futebol é imprevisível. Um 

clube de futebol não repete a mesma fórmula de um ano 

para o outro? Contas perdidas. Ou seja — entre o certo e 

duvidoso é como a história de um pé na frente e dois atrás.

 LUGAR COMUM. FATO de o Ceará enfrentar no Castelão o Vitória da 

Bahia, hoje, longe de credenciá-lo como favorito. Pelo 

contrário. Clube baiano passou por reformulação total, na 

tentativa de reaver o caminho perdido. Não há indícios de 

que esta mudança tenha sido para melhor ou pior.

.ALVINEGRO manteve as bases, mas jogadores voltam 

ainda de férias. Tentam expulsar a preguiça do corpo. Em 

futebol, tudo pode acontecer e os baianos têm tradição 

suficiente para aprontar diante dos campeões. Ceará precisa 

se impôr, time de elite que é, é vencer a primeira.

 ESTREIAS E CAMPEÕES. NÃO foi por falta de coincidências. Alvinegros 

mantiveram base e estrearam empatando fora; tricolores 

tentam mudar e venceram dentro de casa. Era para terem 

goleado, contra  adversários aparentemente inferiores. Não 

foi um bom começo. 

. FORTALEZA enfrenta o Sampaio Corrêa, que outro dia 

também venceu o Nordestão, tal qual o Tricolor. Jogo será 

no Castelão. Não o daqui, mas o de lá, de mesmo nome e 

porte bem mais reduzido.

.DIFERENCIAL nesse Nordestão por conta do modelo 

de disputa, com um jogo só de ida, sem volta. Fosse o 

tradicional modelo ida e volta, lá e cá, não teria tempo 

pra terminar e não há muito tempo a perder. Os felizardos 

farão suas partes, enquanto os outros cuidam de evitar 

derrapagens.

.ENFIM, é assim que segue esta carruagem, com seu 

modelo repetitivo que, bem ou mal, vem dando certo. Menos 

por ser a fórmula ideal, mas é o que temos para o momento, 

com tendência a demorar muito a ser modificada. Fórmula 

que se repete todo o ano, a tendência é chegar a exaustão.

.FAVORITISMO, favor não apostarem as fichas em 

nenhum deles. Até que as coisas se ajustem demanda 

um pouco de tempo. Entroncamento não se acha em 

qualquer bodega de esquina.

ALAN 
NETO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA 

A SÁBADO

ESPORTES@OPOVO.COM.BR
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LOTOFÁCIL Nº 2173

LOTOMANIA Nº 2158

QUINA Nº 5507

11 13 24 54 71

O Fortaleza Basquete Cea-
rense busca conquistar a 
quarta vitória seguida pelo 
segundo turno do NBB, dian-
te do Corinthians-SP, neste 
sábado, 6, às 16 horas, no Gi-
násio Prof. Hugo Ramos, em 
Mogi das Cruzes (SP). Na sexta 
colocação, com 13 vitórias e 10 
derrotas, o Carcalaion almeja 
emplacar uma série de qua-
tro triunfos consecutivos pela 
primeira vez na temporada, 
além de fi car ainda mais perto 
de garantir vaga nos playo s 
da competição com antece-
dência e seguir na luta por 
classifi cação direta às quartas 
de fi nal.

O início de ano ruim já é 
página virada pela equipe de 
Alberto Bial. Nos seis primei-
ros jogos do segundo turno 
foram quatro derrotas e duas 
vitórias. As três vitórias se-
guidas, contra Mogi, Pinhei-
ros e Caxias do Sul, deram 
confi ança para a sequência da 
temporada. Depois do due-
lo contra o Corinthians, vão 
restar apenas seis partidas 
para o término da temporada 
regular. Diante do cenário, o 
Tricolor precisa acumular vi-
tórias para chegar com moral 
no mata-mata.

O duelo entre Fortaleza BC 
e Corinthians não foi realiza-
do no primeiro turno, uma vez 
que o clube paulista informou 
que não teria condições de jo-
gar devido à surto de Covid-19 
no elenco e perdeu por WO 
(desistência). (Victor Hugo Pi-
nheiro / Especial para O POVO) 

Bunscando 4º 
triunfo seguido, 
Fortaleza BC 
pega Corinthians

Basquete. NBB 2020-2021
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