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THAIS MESQUITA

FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.03.2021: Especial dia das Mulheres - OxenteGirls - Júlia Lopes (Foto: Thais Mesquita/OPOVO)A
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BARBARA MOIRA

FORTALEZA, CE, 05-03-2021: A doutora 

em economia social, Silvana Parente, que 

também é vice-presidente do Corecon. Ela foi 

quem idealizou o programa de microcrédito  

do BNB e que hoje é referência na América 

Latina. Também já trabalhou nas Nações 

Unidas, terceiro setor e no setor público. 
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THAIS MESQUITA FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.03.2021: Especial dia
das Mulheres - OxenteGirls - Maria Eduarda (Foto:Thais Mesquita/OPOVO)

THAIS MESQUITA FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.03.2021: Especial dia
das Mulheres - OxenteGirls - Maria Eduarda (Foto:Thais Mesquita/OPOVO)

No futebol, nas artes ou no mercado de tecnologia, mulheres se inspiram e se refl etem 
umas nas outras e, juntas, constroem novas histórias  REPORTAGEM, PÁGINAS 13 A 17; EDITORIAL, PÁGINA 26

DIA DA MULHER
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Temperatura 
Máxima

30⁰C
Temperatura 
Mínima

26⁰C
Pancadas 
de chuva



DIVULGAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MAGISTRATURA
A Associação Cearense de Magistrados realiza hoje, neste Dia 
Internacional da Mulher, debate virtual com a participação 
da presidente do TJCE, desembargadora Nailde Pinheiro No-
gueira. Às 17h30min, pelo canal da Escola Superior da Magis-
tratura no YouTube.

Minguante
atual

Nova
13/3

Crescente
21/3

Cheia
28/3
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ ALTA
0h36min / 1,84 metro

  MARÉ BAIXA
6h39min / 0,79 metro
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AMANHÃ
  MARÉ ALTA
2h01min / 1,91 metro

  MARÉ BAIXA
8h03min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
14h20min / 2,04 metros

  MARÉ BAIXA
20h42min / 0,47 metro
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BREJO SANTO

ELEIÇÕES 2022

O vice-prefeito de Juazeiro do 
Norte, Giovanni Sampaio Gon-
dim, de 57 anos, foi atacado por 
um enxame de abelhas italianas 
no último sábado, 6, dentro da 
sua propriedade na zona rural 
de Brejo Santo, na Região do Ca-
riri. Na ocasião, o político estava 
arando uma faixa de areia com 
um trator e atingiu o enxame,  
levando cerca de 300 picadas 
dos insetos. Ele foi encaminha-
do para o Hospital Geral de Brejo 

Santo de onde teve alta na ma-
nhã de domingo, 7.
Em um post nas redes sociais, o 
vice-prefeito relatou o acontecido 
e agradeceu por quem o socorreu. 
“Já vindo cambaleando, corajosa-
mente foi ao meu encontro, um 
anjo que esqueci o nome dele, mas 
amanhã vou pessoalmente agra-
decer, me envolveu com plástico e 
sendo também atacado, pois esta-
va desprotegido, me levando até o 
carro”, disse.

Pesquisa de opinião que mede 
o potencial de voto de dez pos-
síveis candidatos nas eleições 
presidenciais de 2022 indica que 
apenas o ex-presidente petis-
ta Luiz Inácio Lula da Silva de-
monstra ter mais capital político 
que presidente Jair Bolsonaro.
No levantamento, feito pelo Ipec 
(Inteligência em Pesquisa e Con-
sultoria), 50% dos entrevistados 
disseram que votariam com cer-
teza ou poderiam votar em Lula 
se ele se candidatasse novamente 
à Presidência, e 44% afi rmaram 
que não o escolheriam de jeito 
nenhum. Bolsonaro aparece com 
12 pontos percentuais a menos no 
potencial de voto (38%), e 12 a mais 
na rejeição (56%).

Na pesquisa, em vez de apresentar 
uma lista de candidatos e pedir ao 
entrevistado que aponte seu pre-
ferido, o instituto cita o nome de 
cada possível concorrente e per-
gunta se o eleitor votaria nele com 
certeza, se poderia votar, se não 
votaria de jeito nenhum. A soma 
das duas primeiras respostas - 
“votaria com certeza” e “poderia 
votar” - é o potencial de votos.
Atrás de Lula e Bolsonaro no 
ranking de potencial de voto es-
tão Sergio Moro (31%), Luciano 
Huck (28%), Fernando Haddad 
(27%), Ciro Gomes (25%), Marina 
Silva (21%), Luiz Henrique Man-
detta (15%), João Doria (15%) e 
Guilherme Boulos (10%). (Agên-
cia Estado)

Vice-prefeito de Juazeiro do Norte 
é atacado por abelhas

Lula supera Bolsonaro em 
pesquisa sobre  potencial de voto

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

 Hospital Veterinário da Uece (Itaperi), neste lockdown, atende das 8 às 14 horas. senhas, 
a partir das 7 horas, por ordem de chegada. /// O BNB lança hoje, em ato virtual, o 
Crediamigo Delas, programa voltado exclusivamente para mulheres empreendedoras. ///  

Até amanhã, o Dragão do Mar exibe (via Instagram e YouTube) apresentações artísticas 
de mulheres da música, do circo, do teatro, da dança e das artes visuais. /// Só lembrando: 
“Mulher, mulher, do barro em que você foi gerada…”

 LEVA DE 
VEREADORES

 eleitos negacionistas, 
que continuam 

criticando as medidas 
de isolamento social. 

Em tempos de 
pandemia.

 PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE,

 que estão, mesmo 
fatigados, com 

dedicação exclusiva 
nessa luta contra 

a Covid-19 no País. 
Força, gente! 

CAMILO: O GOVERNADOR DE MAIOR PESO NAS REDES SOCIAIS 

O 
governador do Ceará, Camilo Santana, segue 
como o chefe de executivo estadual mais infl uente 
do Brasil nas redes sociais, de acordo com o Índice 
de Popularidade Digital (IPD), da Quaest Consulto-
ria. O ranking nacional leva em consideração nú-
mero de seguidores, engajamento, comentários e 

mobilização nas principais redes sociais (Facebook, Instagram 

e Twitter). Contando as três redes, ele tem cerca de 2 milhões 
de seguidores. Em segundo lugar aparece Eduardo Leite (RS) e, 
em terceiro, João Dória (SP). Camilo também liderou o último 
ranking divulgado em abril do ano passado. Na ocasião, Doria 
apareceu em segundo e Rui Costa (BA) em 3°. A transparência na 
divulgação dos índices e decretos durante a pandemia tem aju-
dado Camilo a crescer cada vez mais nas redes sociais. 

DE GRÃO 
EM GRÃO

A proposta de reforma da Pre-
vidência vai continuar na gela-
deira. Antes, há uma emenda à 
Lei Orgânica do Município que 
detalha a regulamentação do 
sistema de aposentadorias e 
pensões e que pode ser votada, 
neste clima de pandemia, em 
sessão remota. 

LUPA
O TCE realizou, no 2º semestre 
passado, 25 inspeções de obras 
em Barbalha, Brejo Santo, For-
taleza, Aracati, Ipu, Ubajara, 
Quixadá, Quixeramobim, Solo-
nópole, Icapuí, Itaiçaba, Camo-
cim, Morrinhos, Potengi, Co-
reaú, Santana do Acaraú, Crato 
e Juazeiro do Norte.

LUPA 
Neste diagnóstico, identifi-
cou 6.631 contratos de obras 
e serviços de engenharia, 
que somavam o total de R$ 
6.504.766.363,96. Situação mais 
recorrente: a realização de ser-
viços diferentes dos previstos 
em projeto. E ainda tem muito 
a inspecionar. 

SAÚDE DA MULHER 
O POVO promove hoje dois debates nes-
te Dia Internacional da Mulher. O e-talks 
especial “Elas Saúde” às 14h30min, tendo 
como temas Saúde Emocional da Mulher 
e os Impactos da Pandemia da Covid-19. 
Às 18 horas.

DINHEIRO DA MULHER
Ainda nesta segunda, O POVO promove o 
e-talks especial “Elas Finanças” discuti-
rá o empreendedorismo feminino. Cada 
debate terá uma hora e meia de dura-
ção e será veiculado nas redes sociais do 
jornal. Lêda Maria será a mediadora das 
discussões.

DESPEDIDA
Após 32 anos no O POVO, o jornalista 
Valdemar Menezes deixou a Redação na 
semana passada. O jornalista chegou 
ao jornal pelas mãos de seu então pre-
sidente, Demócrito Dummar, para es-
timular o intenso debate que ocorria no 
País pós-abertura política. Desde então, 
Valdemar foi editor de Opinião, colunista, 
articulista e editorialista. A publisher do 
O POVO, Luciana Dummar, agradeceu a 
dedicação do jornalista ao longo de todo 
esse período.

EXPANSÃO
De vento em popa a obra de ex-
pansão no Hospital Geral Dr. 
Waldemar Alcântara. Vai ga-
nhar, até o fim deste mês, mais 
37 novos leitos que, de imediato, 
serão destinados a pacientes da 
Covid-19. Depois da pandemia, 
vão ser incorporados à estrutura 
do hospital.

SIM, MAS...
O MDB quer formar frente de 
oposição em 2022 no Ceará. 
Busca atrair o Pros e Republi-
canos, simpáticos ao bolsona-
rismo. É o que diz o deputado 
Moses Rodrigues. Agora é saber 
se ele combinou com Eunício 
Oliveira, amigo do governador.

DÁLHE, VOZÃO!
No 31º Cine Ceará, uma estreia já 
definida: o documentário “Vozão, 
coração do meu povão”, dirigido 
por Joe Pimentel e Wolney Oli-
veira, sobre a saga alvinegra. O 
Cine Ceará ocorrerá de 25 de se-
tembro a 1º de outubro, no Cine-
teatro São Luiz.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), foi ameaçado de morte, 
neste domingo, 7. Segundo a asses-
soria do tucano, após ter acesso ao 
conteúdo das mensagens intimida-
tórias, os advogados do governador 
denunciaram o caso ao departamento 
de crimes cibernéticos da Polícia Civil 
paulista, que vai investigar o caso.

Também neste domingo, mani-
festantes protestaram na rua da 
casa de Doria, nos Jardins, contra 
o fechamento do comércio. Desde o 
último sábado, 6, o estado está sob 
regras mais rígidas de quarente-
na após a rede hospitalar paulista 
ficar sem vagas para receber pa-
cientes de Covid-19.

“A tática de tentar intimidar a 
mim e aos meus familiares não vai 
fazer com que eu desanime de con-
tinuar lutando, defendendo a ciên-
cia, salvando e vidas e trabalhando 
pela vacinação de todos os brasilei-
ros”, disse o tucano, em nota envia-
da pela sua assessoria.

Mais cedo, pelas redes sociais, 
Doria repudiou o protesto atribuído 
a “bolsonaristas loucos”. Imagens 
da ação publicadas nas redes so-
ciais mostram os manifestantes - 
vários deles sem máscara - usando 
camisas da seleção brasileira de fu-
tebol e portando bandeiras do Bra-
sil. Gritos de “queremos trabalhar” 
e “fora Doria” fizeram parte do ato. 

Segundo a Polícia Militar, o pro-
testo teria sido organizado por co-
merciantes paulistas contrários ao 
fechamento do comércio no estado 
pelos próximos 14 dias, enquanto 
vigorar a fase vermelha do Plano SP 
contra a Covid-19.

“Bolsonaristas loucos tentam 
me intimidar com novas ameaças 
contra mim e minha família. Ago-
ra ameaçam minha casa e nossa 
família. Além de pedir apoio poli-
cial e tomar medidas legais, quero 
registrar meu repúdio a este com-
portamento. Onde vai parar o Bra-
sil com tanta conflagração?”, ques-
tionou o governador pelo Twitter. 
(Agência Estado)

Doria registra 
queixa por 
ameaça de morte
| São Paulo | Mensagens intimidatórias 

teriam sido enviadas ao governador após anuncio 

de regras mais rígidas para conter Covid

Morreu neste domingo, 7, o humorista Kleber lopes, 
intérprete do personagem rick Marcos no programa “a 
Praça é nossa”, do sBt. de acordo com nota enviada pela 
emissora, o ator, de 39 anos, tinha dado entrada em um 
hospital em Guarulhos (sP) no dia anterior, e foi vítima de 
uma parada cardíaca ocasionada pela Covid-19. 

humorista morre de covid-19

Luto

reProduçÃo/InstaGraM

o saxofonista Marciano nascimento, 39, chamou a atenção 
de quem passou em frente ao hospital leonardo da Vinci, 
na aldeota, na tarde deste domingo, 7. ele fez uma 
apresentação dedicada aos pacientes e profissionais da 
unidade hospitalar, que recebe casos de Covid-19. uma 
mensagem de esperança em forma de música.

música para aliviar a dor

Homenagem

FaBIo lIMa

Pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes foram às ruas 
de assunção, capital do Paraguai, pedindo a renúncia do 
presidente Mario abdo Benítez, acusado de uma gestão 
desastrosa da pandemia no país. até agora menos de 0,1% 
da população foi vacinada e os hospitais estão em risco de 
colapso. Quatro ministros já entregaram os cargos.

saúde em colapso no paraguai

Protesto

norBerto duarte / aFP
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THAIS MESQUITA

“EU SOU 
EXATAMENTE 
O QUE EU 
NASCI PRA SER”

Às margens do rio Envira, que nasce em ter-
ritório peruano e banha os estados do Acre e do 
Amazonas, Maria Auxiliadora Guimarães fez-se 
gente. O “meu rio”, como a filha de Francisco e 
Antônia afeiçoou-se a chamar, ensinou-lhe a 
velha sabedoria das águas doces: seguir a vida 
com passos de rio, passos de barco navegando. 
Rio menina, a pesquisadora e curadora de ar-
tes visuais Dodora Guimarães leva consigo os 
afluentes que encontra.

Bacharel em Comunicação Social e Especia-
lista em Teorias da Comunicação e da Imagem 
pela Universidade Federal do Ceará, Dodora 
Guimarães inventou no cotidiano as artes do 
fazer — desde 1983, a rio-branquense radi-
cada no Ceará exerce o ofício curatorial com o 
zelo do acompanhamento crítico, acumulan-
do experiência no âmbito privado e no campo 
público da gestão cultural. Presidente do Insti-
tuto Sérvulo Esmeraldo, organização sem fins 
lucrativos, Dodora é dinamizadora da obra do 
marido, o escultor, gravador, ilustrador e pin-
tor Sérvulo Esmeraldo (1929-2017).

Ourives das formas, Sérvulo Esmeraldo dese-
nhou-se nas ruas de Fortaleza ao lado de Dodora. 
O filho do Crato inseriu o Ceará no mapa das ar-
tes contemporâneas ao povoar cidades com obras 
retas, sinuosas, imperativas. “A minha união 
com o Sérvulo foi muito em torno dessa inquie-
tação, dessa vontade de tornar possível”, partilha 
a curadora. Hoje, Dodora dedica-se ao irrequieto 
trabalho de presentear Fortaleza com a sede física 

do Instituto Sérvulo Esmeraldo — a casa locali-
zada ao número 300 da Avenida Rogaciano Leite, 
onde Dodora e Sérvulo viveram e construíram fa-
mília. Expositor do acervo documental do artista, 
o Instituto Sérvulo Esmeraldo torna-se centro de 
pesquisa, formação e residência artística. “Ou”, ri-
se Dodora, “uma praça com paredes, um museu 
comigo dentro”.

O POVO - Voltemos à sua infância no Acre, 

aos idos de 1950, 1960. Como nasceu sua 

relação com o Ceará?

Dodora Guimarães - Eu nasci em Rio Branco, 
no Acre. Fui a primeira pessoa a nascer no Acre no 
ano de 1954, nasci na Maternidade Bárbara Helio-
dora. Meu pai era cearense aqui da região norte, 
de Sobral, da Serra da Meruoca; minha mãe é fi-
lha de cearenses, mas cearenses que foram em-
bora antes do apogeu Ciclo da Borracha e minha 
mãe nasceu na selva mesmo. Meu pai foi para o 
Acre e conheceu minha mãe no Seringal Quixadá, 
que era no Rio Acre… Na verdade, o Seringal Qui-
xadá era um engenho de açúcar, de alambique. 
Quando eu estava com três ou quatro anos, nós 
fomos para uma pequena cidade no Vale do Juruá 
chamada Feijó, onde eu fui criada. Minha referên-
cia do Acre é Feijó, todo o meu amor, toda a minha 
história é com essa pequeníssima cidade na beira 
do rio, incrustada na floresta, que só tinha comu-
nicação fluvial ou aérea. Como Feijó está na beira 
do Rio Envira, era um ponto de muitos seringais 
gerenciados por cearenses — os arigós, como 
eram chamados. Meu pai, um comerciante con-
versador, transformou nossa casa numa espécie 
de entreposto de arigós que transitavam para os 
seringais. Eu construí um Ceará mítico: passavam 
diversos marreteiros vendendo redes, remédios, 
ouro e tecidos e eu ficava ouvindo as histórias 
deles, né? A minha diversão era conhecer as his-
tórias dos arigós, das selvas, dos indígenas, das 
navegações. Lembro bem que a gente hospedou 
por muito tempo uma senhora, dona Ana Perei-
ra, que também foi muito importante na minha 

DODORA
GUIMARÃES

FOTOTEXTO

THAIS

MESQUITA

BRUNA

FORTE

fotografia@opovo.com.brbruna.forte@opovo.com.br

| ARTES VISUAIS | Curadora de arte, 

pesquisadora e presidente do Instituto Sérvulo 

Esmeraldo, Dodora Guimarães defende a 

manutenção da arte como direito público 
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construção cearense. Ela era uma viúva de Aca-
raú que fazia redes de pesca e, enquanto tecia as 
tarrafas, recitava versos porque era apaixonada 
por literatura de cordel. Pela Dona Ana, eu entrei 
nesse universo mágico do cordel. Eu também ou-
via muitas histórias das bordadeiras e rendeiras 
do Ceará, sempre amei linhas e panos. Na minha 
cabeça, todas as mulheres no Ceará pareciam 
com a Iracema e bordavam! (risos). O Ceará foi 
sempre muito presente em mim.

op - como ocorreu a mudança  
para Fortaleza?

Dodora - Com 10 para 11 anos, eu fui 
para estudar num internato de freiras em 
Rio Branco e esse foi o destino de todos os 
meus irmãos, sair de Feijó para estudar. Os 
filhos estavam todos espalhados e minha 
mãe sofria muito com isso, a comunicação 
era difícil... Quando eu tinha uns 16 anos, 
após uns 40 dias de chuvas em Feijó num 
inverno bravo, meu pai acordou e falou: 
“Eu vou na beira do rio e se tiver algum 
batelão saindo para Manaus, vou botar 
todo mundo dentro e vão embora”. Quan-
do voltou, disse: “Mudança de planos, vai 
todo mundo de avião para Rio Branco. De 
lá, seja o que Deus quiser, vocês escolhem 
se querem morar em Manaus, Belém ou 
Fortaleza”. A sorte foi lançada, viemos para 
Fortaleza. No último dia 16 de fevereiro, eu 
completei 51 anos de Ceará. Aqui chegan-
do, minha mãe foi atrás de escolas para 
todo mundo e eu comecei a estudar no 
Santa Cecília. Foi ótimo porque sempre fui 
muito estudiosa, sempre fui muito voltada 
mesmo para os livros, sempre gostei muito 
de escrever… Desde pequena eu comecei a 
inventar histórias, criar, fantasiar e escre-
ver. Tive a sorte de muito cedo descobrir o 
que eu queria ser na vida.

op - A escolha de cursar comunicação 
Social na Universidade Federal do ceará 
(UFc) em 1973, então, foi guiada por esse 
encantamento com a palavra?

Dodora - Sim, eu queria mesmo fazer Comuni-
cação pelo amor que sinto pelos livros, pelo o que 
eu gostava de escrever. Na época, no nosso curso 
você se formava em Jornalismo, Relações Públicas 
ou Publicidade e foi bom porque eu jamais seria 
uma jornalista de batente, como dizia a Adísia Sá 
(risos). Eu sempre escrevi com imagens, sempre 
escrevi vendo, imaginando, formando, idealizan-
do... Eu sou exatamente o que eu nasci pra ser, 
que sorte! No quarto ano primário, aconteceu um 
fato muito decisivo para o que sou hoje: logo nas 
primeiras aulas, uma professora na disciplina de 
Português nos solicitou uma redação com tema 
livre. Eu fiz uma redação sobre um anúncio que vi 
numa revista, era uma imagem e escrevi olhando 
para ela. Minha professora corrigiu, me cumpri-
mentou muito admirada e encantada com essa 
ideia inusitada e eu fiquei fascinada por ser com-
preendida. Quando finalizei a curadoria da expo-
sição “Admiráveis belezas do Ceará ou desabusa-
do mundo da cultura popular” no Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura, entendi que era uma 
homenagem a essa professora e escrevi para ela 
agradecendo por aquele elogio que me formou. 
Eu me graduei, então, em Publicidade e Propa-
ganda e trabalhei como redatora publicitária na 
principal agência local da época até 1979. Em 1980, 
fui trabalhar em uma agência nacional e eu, que 
era danada, fazia de tudo. Ao que me consta, eu 
fui a primeira mulher redatora de propaganda 
daqui. Com menos de 20 anos eu dirigia rádio, TV, 
trabalhava com produção…

op - Em entrevista à equipe de produção 
da revista Entrevista de 2013, a senhora 
afirmou ter se apaixonado por Sérvulo 
Esmeraldo por meio das obras do artista 
antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. 
como nasceu essa união, Dodora?

Dodora - A publicidade é uma atividade muito 
criativa, né? E eu não ficava só dentro da agên-
cia criando, eu circulava muito, ia para a televisão 
dirigir comerciais, fazia produção de fotogra-
fia — eu levei o Gilmar de Carvalho para a pu-
blicidade! Como sempre estava em exposições e 
conhecia os artistas, tive contato com a obra do 
Sérvulo em 1977 por causa de um álbum muito bo-
nito chamado “12 Gravuras Programadas”, que ele 
fez em parceria com o artista Alberon Soares. É 
uma história até pitoresca porque algumas pes-
soas estavam comentando que o Sérvulo, que mo-
rava na França na época, chegava ao Ceará e se 
aproveitava de um artista da terra. Uma história 
completamente absurda! Eu me meti na história 
e defendi ele (risos). Achei muito interessante a 
preocupação de um artista que estava se conso-
lidando fora do País em convidar um colega da-
qui para trabalhar conjuntamente. Depois, ouvi 
o burburinho sobre a construção do Interceptor 
Oceânico ou Monumento ao saneamento básico 
(1978), uma proposta muito ousada que o próprio 
Sérvulo dizia ser uma obra de engenharia, toda 
calculada por ele. Eu me apaixonei pelas obras, 
só encontrei o Sérvulo pessoalmente em 1980. Eu 
acho que era uma coisa que realmente tinha que 

história da arte autodidaticamente. Comprei li-
vros e mais livros, conheci pessoas da área como 
críticos, curadores, historiadores de arte; viajava 
com o Sérvulo para as exposições e fui me familia-
rizando com os museus e os profissionais do setor. 
O projeto da Arte Galeria foi implantar em Forta-
leza uma galeria de arte contemporânea, porque 
isso não existia na cidade em 1982. A Arte Galeria 
nasceu vocacionada para arte contemporânea, 
eu tinha um elenco de artistas contemporâneos 
que apresentei em Fortaleza como Leonilson, Luiz 
Hermano, Regina Silveira, Guto Lacaz... Quando 
eu ia planejar alguma exposição, estudava o con-
ceito e escolhia os artistas que estavam na minha 
mira. A curadoria é isso: uma escolha e uma de-
fesa dessa escolha. Eu fui aprimorando esse meu 
conhecimento investindo na pesquisa e no estudo. 
A curadoria é o meu trabalho, é essa pesquisa em 
torno de artistas e linguagens — seja para exibir, 
para fazer uma exposição, para escrever sobre 
aquele assunto. A curadoria é sempre um acom-
panhamento crítico. A curadoria é também a mis-
são do cuidar, o cuidado é compreender, transmi-
tir, zelar, acrescentar.

op - A senhora foi curadora do centro de 
Artes visuais raimundo cela entre 1994 
e 2002, coordenadora do núcleo de artes 
visuais da Secult entre 2003 e 2006. como 
foi a experiência na gestão pública?

Dodora - Eu entrei na Secretaria da Cultura 
do Estado do Ceará com o cargo de curadora do 
Centro de Artes Visuais Raimundo Cela em 1994 
e fiquei na Secult até 2006. O Paulo Linhares me 
convidou com a missão de ativar a galeria do Pa-
lácio da Abolição, minha função era dinamizar 
esse espaço. Nesse período, realizei diversas e 
importantes exposições em Fortaleza, no interior 
do Estado e até em Washington (Estados Unidos). 
Foi uma experiência muito importante, já que eu 
vinha de uma escala privada e na área pública as 
demandas e responsabilidades são muito maio-
res. No Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, 
realizamos a exposição “Admiráveis belezas do 
Ceará ou desabusado mundo da cultura popular” 
com curadoria minha em parceria com muitos 
artistas. Foi uma exposição muito marcante pra 
cultura cearense porque foi muito vista, foi mui-
to comentada e deu visibilidade aos trabalhos 
cearenses. Já em 2001, nós fizemos a 1ª Bienal de 
Artes do Cariri. Quando eu entrei na Secult, uma 
das coisas que tomei consciência foi da importân-
cia da cultura popular do Ceará como um recurso 
para a gente ficar em dia com a arte contempo-
rânea; a gente aproveitar essa tradição e traba-
lhá-la de modo a estar em dia com arte contem-
porânea com qualidade e com uma bagagem para 
trás. O trabalho que desenvolvi no Cariri marcou 
muito meu período na gestão pública, e essa pri-
meira Bienal foi um momento em que os artistas 
se olharam e se reconheceram como seres criati-
vos em igualdade aos demais.

OP - A curadoria do Sobrado Dr. José 
Lourenço de 2007 a 2015 também foi sua…

Dodora -  Eu estava planejando a exposição 
dos artistas da Mostra Sesc Cariri de Culturas em 
2006 quando vi o Sobrado Dr. José Lourenço. Fui 
ao Centro e, quando saí de uma loja, vi o Sobrado 
todo iluminado, a coisa mais linda! Eu estava tra-
balhando na exposição, mas ainda não sabia onde 
fazê-la — só já tinha decidido ser em Fortaleza. 
Quando vi o Sobrado, pensei: “É este o lugar para 
a Mostra Cariri é Aqui!”. Negociei com a Secult e 
decidimos que a vocação do espaço seria arte cea-
rense; inaugurando com a Mostra Cariri é Aqui. 
Foi assim que ganhamos o Sobrado para as artes 
do Ceará. Em 2016, eu me dediquei totalmente à 
obra do Sérvulo.

op - Em entrevista ao o povo, a senhora 
contestou o título de “guardiã” da obra do 
Sérvulo Esmeraldo “porque na concepção 
a guardiã está guardando. Não estou 
fazendo isso”. Qual é o seu ofício diante do 
legado do artista?

Dodora - Meu ofício é de uma participante 
muito ativa desse acervo. Primeiramente, a mi-
nha relação com o Sérvulo é uma relação de mui-
ta vida, sabe? O trabalho do Sérvulo é tão vivo, 
tem tanta energia, ele é tão presente no trabalho 
que é como se fosse ele. Eu tenho muita dificul-
dade para falar palavras como “morte”, eu me re-
cuso. Pra mim, tem muita vida no trabalho dele. 
Mais do que o meu objeto de estudo e de trabalho 
— porque também é isso —, eu estou sempre 
descobrindo coisas no acervo documental. Todo 
o acervo documental do Sérvulo do período eu-
ropeu hoje está em São Paulo, no IAC – Instituto 
de Arte Contemporânea; ele foi o primeiro artista 
a entrar no acervo do IAC ainda em vida. Quando 
aconteceu a partida do Sérvulo, o IAC me procu-
rou para levar todo o acervo documental para 
lá, o que seria uma tranquilidade para a família 
pelo zelo e cuidado impecável da instituição. Mas, 
para mim, importa muito esse acervo de tudo o 
que foi produzido antes e depois de Paris estar no 
Ceará. Seria uma perda cultural, já que o que o 
Sérvulo fez no Brasil pertence ao Estado. É uma 
fonte de pesquisa enorme, uma referência! O tra-
balho tem um sentido simbólico enorme. Além 
disso, nós seguimos descobrindo coisas porque 

o acervo de um artista é um ser vivo. Um outro 
dia, as moças estavam trabalhando no acervo de 
joias do Instituto Sérvulo Esmeraldo e eu peguei 
uma maquete de uma peça. Quando eu viro, por 
acaso, encontrei escritos com a letra dele o título 
“Cometa”. Na época da restauração da “La Fem-
me Bateau”, eu estava finalizando um catálogo 
(lançado na XIII Bienal Internacional do Livro do 
Ceará em 2019) e estava folheando uma pasta de 
textos manuscritos do Sérvulo.  De repente, en-
contrei uma carta dele contando aos amigos que 
estava fazendo a “La Femme Bateau” na praia e 
escreveu a frase: “Ela é a Femme Bateau , cuja 
missão é a de nos conduzir de 1993 para 1994 com 
segurança, coragem, fantasia e esperança”. Que 
lindo! Museu é um sistema vivo.

OP - O artista visual Hélio Oiticica 
declarou que o “museu é o mundo; 
é a experiência cotidiana”. Hoje, a 
senhora preside o Instituto Sérvulo 
Esmeraldo. como esse acervo se 
atualiza? Qual é o maior interesse da 
instituição cultural?

Dodora - O interesse do Instituto Sér-
vulo Esmeraldo é mais do que preservar 
a obra do Sérvulo — é divulgá-la, tor-
ná-la conhecida, estudada, pesquisada, 
fazer essa obra circular. Eu sou dina-
mizadora da obra, desse legado mara-
vilhoso que é composto por mais de dez 
mil documentos e reúne o histórico do 
Sérvulo como ilustrador e gravador, os 
catálogos de exposições, clippings de im-
prensa, projetos de estruturas, matrizes 
de gravuras, cadernos de anotações, um 
mundo. O Instituto Sérvulo Esmeraldo 
existe desde 2013 e agora estamos refor-
mando a casa para ela se tornar também 
um museu, um museu comigo dentro! 
(risos). Eu espero contar com o apoio 
da Cidade, das instituições públicas, das 
universidades porque este é um presente 
que Sérvulo e eu damos para Fortaleza.

OP - Diversas esculturas do Sérvulo 
integram a esfera pública de Fortaleza. 
como o Instituto tece diálogos com as 
secretarias da cultura para preservar 
essas obras?

Dodora - Eu fiz uma visita ao atual vice-pre-
feito Élcio Batista, que me levou ao novo secre-
tário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira. 
Convidei Élcio, Elpídio e o secretário da Cultura 
do Estado, Fabiano Piúba, a visitarem o Instituto 
e eles vieram conhecer. O secretário Elpídio me 
garantiu que a pasta está estudando como resol-
ver o problema da “La Femme Bateau” (obra que 
naufragrou em 2018 e ainda não foi recolocada na 
Praia de Iracema), que é uma demanda da Cidade. 
Do meu lado, eu procurei o engenheiro Raimun-
do Calixto, especialista em estruturas metálicas, 
e encomendei um estudo sobre a situação da pi-
lastra onde a “La Femme Bateau” é alocada para 
compreendermos a viabilidade da reinstação da 
obra. Outra novidade é que, ainda na gestão do 
ex-secretário Gilvan Paiva, a Secultfor me pro-
curou para informar que será feita uma licitação 
para o restauro do Interceptor Oceânico e do Mo-
numento ao Jangadeiro na Avenida Beira-Mar. O 
meu temor é que, nessas licitações, vê-se sempre 
o menor preço e isso é complicado para obras de 
arte. Mas eu conversei com o Elpídio e solicitei 
acompanhar todo esse processo para que a gente 
não perca essas esculturas, para que os restauros 
sejam realizados de acordo com os projetos. Nós 
ainda temos um problema na escultura do Sér-
vulo na praça de entrada do Campus da UFC no 
Pici, “Quadrados”, que foi encoberta por abrigos 
de concreto das paradas de ônibus. O secretário 
Elpídio me disse que o prefeito tinha conversado 
com ele e pedido rapidez na resolução disso, então 
eles chegaram atentos. O que eu desejo do poder 
público, nesta atual gestão, é prioridade à conser-
vação do nosso patrimônio histórico e artístico. A 
situação não pode continuar assim… Eu não falo 
só do Sérvulo, eu falo de todo o nosso patrimônio 
cultural. Do Sérvulo, tem uma pessoa muito aten-
ta e ainda assim não se dá conta... 

OP - Por fim, qual é o papel da sociedade 
na valorização da obra de arte enquanto 
patrimônio cultural?

Dodora - O problema todo passa pela educa-
ção, pelo conhecimento, pela sensibilização. Eu 
acredito que, se nós conservarmos esses bens 
públicos — com iluminação adequada e identi-
ficação, por exemplo — a história será respei-
tada. Essa educação voltada para os bens públi-
cos, históricos e artísticos é muito necessária. 
As instituições públicas têm o dever de oferecer 
essas condições à população. Acredito que a po-
pulação, com ações dessa natureza, tende a ser 
receptiva. O que a gente conhece, a gente gosta; 
o que a gente gosta, a gente respeita. Eu acho 
que a gente deve cobrar isso dos nossos gover-
nantes, porque a gente precisa cultivar a cultu-
ra de respeito patrimonial. A gente não pode se 
conformar com essa história que no Ceará nin-
guém dá valor a nada, que tudo é passageiro. As 
obras de arte ficam para a eternidade.

acontecer, sabe? Foi um casamento de verdade, 
foi muito bom para ele e para mim. Foi uma união 
muito importante, foi um privilégio.

op - A senhora fundou a Arte 
Galeria, a primeira galeria voltada 
para arte contemporânea em 
Fortaleza, ainda em 1983...

Dodora - Eu logo me interessei muito 
pelo trabalho do Sérvulo e pensei em criar 
uma galeria para ele se fixar em Fortale-
za, colocar em prática as ideias dele. O 
desejo do Sérvulo aqui era muito grande, 
muito grande. Ele tinha muitos projetos 
para Fortaleza, mas chegou cedo… Nessa 
ideia da escultura pública, que ele lutou 
tanto para efetivar, ainda há muitos pro-
jetos não efetivados. A grande herança do 
Sérvulo está no acervo documental que 
estamos organizando, nos projetos que 
ele não realizou, nas ideias que ele esbo-
çou e que não foram levadas a cabo por-
que uma cidade precisa estar preparada 
para os seus gênios. Aquela mentalidade 
do cara que chega aqui e vai se aproveitar 
de um gravador local era a mentalidade do 
Ceará — e me pergunto se essa mentali-
dade mudou muito. A minha união com o 
Sérvulo também foi muito em torno des-
sa inquietação que a gente partilhava, das 
mudanças que a gente queria fazer, dessa 
vontade de tornar possível. É uma eterna 
batalha tentar preservar as esculturas que 
o Sérvulo construiu, garantir conservação 
e restauração… O amor pela obra de arte 
pública foi o que trouxe o Sérvulo de volta 
ao Brasil, era o que ele queria fazer naque-
le momento. Por outro lado, ele estava no 
auge da pesquisa na Europa sobre os Ex-
citáveis, objetos movidos pela eletricida-
de estática. Ao optar pelo Brasil, ele abriu 
mão da pesquisa porque os Excitáveis não 
funcionavam na nossa umidade do ar. Eles 
só foram expostos em museus em 2011, na 
Pinacoteca de São Paulo.

op - A Arte Galeria, então, formou a senhora 
enquanto curadora de arte?

Dodora - Sim, eu nasci como curadora na Arte 
Galeria, que funcionou até 1993. Era na Barão de 
Aracati, número 80. Aprendi no fazer, na práti-
ca. Quando eu decidi abrir a galeria, fui estudar 

SÉrvULo ESmErALDo (Crato, 
1929-Fortaleza, 2017) foi 
escultor, gravador, ilustrador 
e pintor. expoente da arte 
contemporânea, o marido da 
curadora dodora Guimarães 
é reconhecido como um dos 
maiores artistas brasileiros.

Artista

o vIDA&ArTE apresenta 
um passeio pelas obras, 
planejamentos e espaços do 
Instituto Sérvulo esmeraldo no 
próximo sábado, 13. a matéria 
é um desdobramento da 
entrevista de dodora Guimarães 
às Páginas azuis do o PoVo.

Instituto

brUNA ForTE E rENATo AbÊ 
foram a equipe de produção 
responsável pela entrevista do 
artista visual Sérvulo esmeraldo 
publicada na revista entrevista 
número 30, em 2013. À época 
estudantes do sexto semestre do 
curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC), os dois realizaram, com a 
supervisão do professor ronaldo 
Salgado, longas entrevistas com 
dodora e Sérvulo. Nas Páginas 
azuis com dodora Guimarães 
ao o PoVo, Bruna Forte assina o 
texto e renato abê, a edição do 
material. ao mestre ronaldo, nosso 
agradecimento por sempre instigar 
ao ofício do reportar. ao saudoso 
Sérvulo, nosso carinho.

Memória
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edIçÃo: João marcelo Sena | joaoMarCelosena@oPoVo.CoM.Br | 

Prevista para ser votada até 
a quarta-feira, 10, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
que estabelece regras para no-
vas rodadas do auxílio emer-
gencial promete ter aprovação 
folgada na Câmara dos Deputa-
dos, mas deve rachar a bancada 
cearense na Casa.

A rejeição ao texto, aprovado 
semana passada pelo Senado, é 
puxada sobretudo por partidos 
de esquerda e centro-esquer-
da – como PDT, PT, PSB e PV –, 
que contestam redução do valor 
do benefício de R$ 600 para três 
parcelas de R$ 250. Além disso, a 
proposta do governo Jair Bolso-
naro prevê limite de gasto de R$ 
44 bilhões com o benefício, outro 
ponto alvo de críticas.

A PEC vincula a liberação 
do auxílio a uma série de con-
trapartidas fiscais que tentam 
“compensar” a despesa. Entre 
elas, estão dispositivos a serem 
acionados quando os gastos pú-
blicos atingirem um determina-
do patamar, como a proibição 

de aumentos de salário para o 
funcionalismo, da realização de 
concursos públicos e da conces-
são de isenções fiscais.

“Somos favoráveis ao retorno 
do auxílio, mas o valor que está 
proposto agora é muito aquém 
das necessidades do País. Além 
disso, o governo faz contrapar-
tidas absurdas, que sacrificam o 
serviço público”, destaca o líder 
da oposição na Câmara, André 
Figueiredo (PDT-CE).

“Desse jeito, vamos sacrificar 
muita gente, ainda mais com uma 
economia estagnada, obrigada a 
determinar lockdowns por causa 
da incapacidade do governo de 
vacinar a população”, diz. 

Apesar da resistência, a ex-
pectativa é que a Câmara man-
tenha o texto do Senado, que une 
interesses tanto do governo Bol-
sonaro quanto do Centrão, com 
folga. Na quinta-feira passada, 
o presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL), 
indicou o bolsonarista Daniel 
Freitas (PSL-SC), que terá uma 
série de reuniões hoje no Planal-
to, para a relatoria do projeto.

No ato, o próprio Lira destacou 
necessidade de aprovação rápi-
da do projeto, sem mudanças no 

texto, para que o governo possa 
pagar o auxílio ainda em março. 
Caso sejam feitas mudanças no 
projeto, ele precisaria voltar no-
vamente ao Senado.

“Não vai ter dificuldade ne-
nhuma. Vai ser agitado, com 
a situação que vivemos, mas o 
raciocínio é que não podemos 
comprometer o Brasil mais ain-
da”, diz Jaziel Pereira (PL-CE), da 
base do governo.

“Respeitando todas essas 
preocupações, pode dar o 
máximo que puder que terá o 
meu apoio. Agora, não pode 
ferir teto de gastos, descum-
prir metas, para não acon-
tecer como foi com a Dilma. 
Deve ser feito com responsa-
bilidade, para a gente não vi-
rar uma Argentina”, diz Jaziel. 

Mesmo admitindo tendência 
de aprovação na Casa, André Fi-
gueiredo promete resistência da 
oposição na busca por aumento 
do valor do auxílio. “Vamos lutar 
para que esse texto seja altera-
do, mesmo reconhecendo que 
a possibilidade é remota”, diz, 
destacando que a tendência de 
aprovação não tem relação com 

propoSTa tem votação prevista para esta 
quarta-feira, 10

Beto Barata/agênCIa senado

| cÂMaRa FEDERal | Enquanto governo alega responsabilidade fiscal para limitar 
gastos com benefício em R$ 250, oposição defende auxílio maior de R$ 600

Novo auxílio deve ter aprovação folgada, 
mas resistência entre cearenses

carloS mazza
carlosmazza@opovo.com.br

o tamanho da base de Bolsona-
ro. “Isso é o Centrão”.

Líder da minoria na Câmara, 
José Guimarães (PT-CE) promete 
uma emenda para desvincular o 
auxílio em si da PEC. “Não preci-
sa o governo de PEC para pagar o 
auxílio. Se ele tivesse algum inte-
resse de pagar, ele já teria pago, 
no mesmo valor que pagou ano 
passado. Nós queremos aumen-
tar esse limite de R$ 44 bilhões 
para voltar o valor de R$ 600. 
Com esse valor que eles colocam, 

só paga 30 milhões de pessoas, o 
que é muito pouco”, diz.

Com isso, placar entre cea-
renses para a votação promete 
repetir votações mais polêmi-
cas do governo Bolsonaro, com 
divisão entre os 22 deputados. 
Enquanto blocos mais à esquer-
da devem votar pela rejeição, 
siglas do Centrão ou alinhadas 
com Bolsonaro, como PSD, PP PL 
e Pros, podem seguir orientação 
do governo. Os debates se inten-
sificam a partir de hoje.

reais em três parcelas 
é o valor proposto para 
o novo auxílio

250



www.opovo.com.br

Segunda-feira
Fortaleza - CearÁ - 8 de Março de 2021 7política

Em visita a Israel, o minis-
tro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, protagoni-
zou uma gafe durante o pro-
nunciamento conjunto com o 
chanceler do país do Oriente 
Médio, Gabi Ashkenazi. Ao ser 
chamado para se posicionar 
para fotografias ao lado do 
homólogo, Araújo, que havia 
tirado a máscara durante sua 
fala, esqueceu de recolocá-la 
no rosto e foi repreendido pelo 
sistema de som ambiente.

“Precisamos que seja com a 
máscara”, disse um funcioná-
rio do Ministério de Relações 
Exteriores israelense. “Ah, 
sim”, reagiu o brasileiro, que se 
afastou de Ashkenazi e, aí sim, 
vestiu a proteção.  

A pose para a fotografia dos 
dois chanceleres, que ape-
nas estenderam os cotove-
los em direção um ao outro, 
sem se encostar ou apertar 
as mãos, também contras-
ta com os hábitos de Araújo 
em cerimônias e aparições 
públicas no Brasil. A grande 
maioria das autoridades de 
primeiro escalão do Gover-
no Federal costuma circular 
sem máscara.

Antes de embarcar em Bra-
sília, no sábado, 6, a comiti-
va brasileira encabeçada por 
Araújo posou para fotografias 
sem proteção facial contra 
Covid-19, em descumprimen-
to a decreto do governo do 
Distrito Federal.

Na chegada a Israel, porém, 
todos os membros da comi-
tiva, que inclui os deputados 
federais Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), filho do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
e presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional da Câmara, e Hélio 
Lopes (PSL-RJ), aparecem em 
nova imagem usando máscara.

A comparação sobre a di-
ferença de comportamento 
do grupo internamente e no 
exterior ganhou rapidamente 
caráter de “meme” no Twit-
ter. Usuários fizeram comen-
tários sarcásticos sobre como 
autoridades do Governo Fede-
ral e aliados alardeiam contra 
medidas de contenção da Co-
vid-19 defendidas por prefei-
tos e governadores no Brasil, 
mas cumprem obediente-
mente regras semelhantes 
impostas em outros países.

Segundo o Itamaraty, a co-
mitiva terá ainda encontro 
nesta segunda-feira com o 
primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu. O intui-
to da viagem é a tentativa de 
estabelecer cooperação cientí-
fica na área da saúde, citando 
o combate à Covid-19 com re-
médios e vacinas.

Em pronunciamento após 
reunião com Gabi Ashkenazi, 
Araújo reconheceu que Israel 
“dá exemplo de vacinação” e 
está “liderando o caminho no 
combate à pandemia”. “Que-
remos ser parceiros no de-
senvolvimento de vacinas e de 
remédios que possam tanto 
tratar como prevenir contra a 
Covid”, disse Araújo.

O chanceler israelense dis-
se estar ciente do momento 
difícil pelo qual passa o Bra-
sil em relação à pandemia, e 
disse que seu país “fará todo 
o possível” para ajudar. Israel 
é líder mundial em vacinação, 
já tendo vacinado ao menos 
metade da população com o 
imunizante da Pfizer/BioNte-
ch. No Brasil, cerca de apenas 
4% da população foi imuniza-
da. (Agência Estado)

Araújo é 
advertido 
por não usar 
máscara em 
encontro com 
chanceler

israel
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Vice-presidente da Câmara 
Municipal de Fortaleza (CM-
For), Adail Júnior (PDT) voltou 
na semana passada a criticar 
o comando do PDT no Ceará. 
Pela terceira vez em menos 
de dois anos, o vereador usou 
o plenário do Legislativo para 
reclamar da falta de prestígio 
dada pela Executiva pedetista 
com suplentes de deputado da 
eleição de 2018.

As críticas se baseiam so-
bretudo pelo fato de Totonho 
Lopes (PDT), aliado de Adail e 
terceiro suplente da coligação 
do PDT para deputado fede-
ral em 2018, nunca ter toma-
do posse na Câmara mesmo 
tendo tirado 67,7 mil votos na 
disputa. Além disso, o próprio 
Adail terminou disputa para 
deputado estadual naquele 
ano com 36 mil votos, alcan-
çando a 5ª suplência.

“A política do Ceará tem um 
deputado federal com mais de 
65 mil votos, Totonho Lopes, e 
ele nunca teve o prazer de as-
sumir um dia sequer a cadeira. 
Eu tirei 36 mil e esse PDT do 
Estado nunca fez nem uma li-
gação para mim. Nunca me de-
ram nem um real, um suplente 
sequer de vereador do Jati”, 
disse Adail, durante sessão da 
CMFor da última semana.

 Entre as críticas, o verea-
dor aproveitou para fa-
zer elogios ao comando do 
Pros, principal partido de 
oposição no Ceará. “Onde é 
que está esse PDT do Ceará, 
que não segue o exemplo do 
Pros? Pelo amor de Deus, 
olha aí o vereador Deuzinho 
Filho, hoje vice-prefeito de 
Caucaia. Assumiu cargo de 
deputado”, disse.

De fato, Deuzinho Filho 
(Pros) teve apenas 14,5 mil 
votos em 2018 e acabou na 
terceira suplência do partido, 
mas assumiu vaga na Câmara 
no início de 2020 em acordo do 
Pros de olho na eleição muni-
cipal em Caucaia. “A adminis-
tração do Pros está de para-
béns, está dando aula de como 
se faz política nacional e de 
como valorizar os suplentes”, 
disse Adail.

Presidente do PDT no Cea-
rá, o deputado André Figuei-
redo disse lamentar críticas 
do correligionário. “O Adail 
tem toda abertura para, na 
hora que ele quiser, dialogar 
conosco sobre qualquer as-
sunto. Lamentavelmente, ele 
tem utilizado a tribuna para 
criticar a direção do partido. 
Ele tem todo direito de criti-
car, mas isso é uma questão 
interna do partido”, diz.

Figueiredo nega que suplen-
tes estejam sendo desvaloriza-
dos no partido, destacando que 
o próprio Adail foi reconduzi-
do para a vice-presidência da 
CMFor. “No caso do Totonho, a 
gente está tentando ao máximo 
fazer com que ele assuma, mas 
há um problema que na épo-
ca haviam coligações, e para o 
PDT é complicado perder uma 
vaga na Câmara agora”. 

Pelo resultado de 2018, To-
tonho está na 3ª suplência, 
atrás de Aníbal Gomes (DEM) 
e Odorico Monteiro (PSB). “Já 
o caso do Adail na Assembleia 
há outra questão: Ele abriria 
mão de quatro anos de man-
dato de vereador para assu-
mir quatro meses na AL?”, 
questiona, em referência ao 
fato que, para assumir como 
deputado, Adail precisaria re-
nunciar ao cargo de vereador.

Esta foi a 3ª vez que Adail faz 
críticas públicas ao PDT cea-
rense. Em outubro e novem-
bro de 2019, o vereador subiu 
à tribuna da CMFor também 
em críticas semelhantes, se 
dizendo “desprezado” pela di-
reção do partido. Na época, ele 
inclusive citou André Figuei-
redo como alvo das reclama-
ções. “Eu pedi a ele (André) e 
ele respondeu ‘Adail, ninguém 
tem nada não', aí eu disse ‘ai é, 
pois rache com o governador'”, 
disse. (Carlos Mazza)

ADAIL Júnior tem se 
mostrado insatisfeito com 
postura do PDT em relação 
aos suplentes

ÉRIKA FONSECA/CMFOR

| ADAIL JÚNIOR | Vereador disse 

que direção do partido no Ceará 

tem “desprezado” suplentes

Vice-presidente da 
Câmara ataca PDT 
cearense pela 3ª vez

ATÉ ONDE FAZ SENTIDO 
FALAR EM CLOROQUINA 
AGORA NO CEARÁ

N
a última semana, a Assembleia Legislativa do Cea-
rá foi tomada mais uma vez por um embate caloroso 
entre a base de Camilo Santana (PT) e aliados do pre-
sidente Jair Bolsonaro. Era quinta-feira, um dia após 

o governador anunciar novo lockdown em Fortaleza e cidades 
com nível altíssimo de risco para o Covid. A divisão no debate foi 
essa mesmo que você deve estar imaginando: Enquanto aliados 
do governo cearense defendiam a decisão de fechar comércio e 
circulação argumentando que as vidas devem ser a prioridade, 
bolsonaristas criticavam Camilo destacando o impacto da deci-
são na economia e em tragédias como desemprego e miséria.

Já é bastante curioso que alguém avalie como possibilidade 
factível o prosseguimento normal da economia no contexto 
desenhado para as próximas semanas – horas após a decisão 
do lockdown, imagens de ambulâncias no em fila no entorno 
do HGF lotado circularam o Brasil –, mas o argumento 
que incomoda mais é outro. No meio do embate, um dos 
argumentos mais repetidos por bolsonaristas era a não 
adoção do tal “tratamento precoce” no Estado. Pela fala de 
Delegado Cavalcante (PSL), o que se entende é que o uso de 
medicamentos como ivermectina e hidroxicloroquina seria o 
bastante para resolver o quadro na Capital.

NA PRÁTICA...

A tese é, para dizer o mínimo, bem questionável. Em primeiro 
lugar, há casos práticos próximos como o de Natal (RN), onde 
o prefeito Álvaro Dias (PSDB) embarcou no tal tratamento 
precoce, sem muitos resultados. No final de fevereiro, quando 
o sistema de saúde da capital potiguar entrou em colapso, mais 
de 90% dos pacientes em UTIs tinham feito uso de remédios 
como a ivermectina, segundo a infectologista Marisa Reis, do 
Comitê Científico do Rio Grande do Norte. Sem leitos, o próprio 
município passou a restringir a circulação de pessoas.

A cada dia que passa, a tese também faz menos sentido. Na 
semana passada, o próprio Ministério da Saúde de Bolsonaro 
diminuiu o discurso de tratamento precoce e admitiu que o 
País atingirá marca de três mil mortes diárias nas próximas 
semanas. A cada mês, se acumulam casos até de apoiadores 
públicos do tratamento precoce que acabaram vítimas da 
Covid-19 no País. Se um conjunto de remédios simples e de 
fácil acesso resolvesse 90% dos casos graves, por que o Brasil 
continua batendo recordes em número de mortos dia após dia? 

...A HISTÓRIA É OUTRA

No atual momento da pandemia, é necessário e urgente parar 
o ritmo de infecção da Covid no Estado. Diferentemente da 
questão da eficácia de remédios, o conceito de “contágio” é um 
pressuposto científico e não está aberto a questionamentos. 
Mais contato, mais gente infectada, mais óbitos. Se os leitos em 
hospitais acabam, o ritmo de mortes cresce ainda mais, até por 
doenças não relacionadas ao coronavírus. Até quem não tem 
medo de Covid pode precisar de um leito por outro problema e 
acabar na fila dos hospitais.

Ou seja, ao contrário do que fez Bolsonaro no final de fevereiro 
em Tianguá, é preciso evitar que os cearenses se aglomerem e 
transmitam o vírus uns para os outros. Ainda que os remédios 
do tratamento precoce curassem 99% dos casos, a disseminação 
da doença na população seguiria em ritmo insustentável para 
nosso sistema de saúde. O cerne do problema mais imediato 
simplesmente não pode ser resolvido sem menos contágio.

NO FIM DAS CONTAS

O curioso é que, diante disso, alguns bolsonaristas levantam 
até a hipótese de ser tudo um plano macabro de milhares de 
prefeitos e dezenas de governadores para atingir Bolsonaro. Em 
prol da “politização” da pandemia, esses governantes estariam 
dispostos a sacrificar 270 mil brasileiros apenas para um 
suposto ganho político. A hipótese contrária parece bem mais 
simples e factível: os remédios talvez só não operam o milagre 
que Bolsonaro anuncia.

CARLOS 
MAZZA ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEGUNDAS

CARLOSMAZZA@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEGUNDAS

JULIO CAESAR

BOLSONARO durante 
evento em Tianguá

Eu tirei 36 mil (votos) e esse PDT do 

Estado nunca fez nem uma ligação para 

mim. Nunca me deram nem um real, um 

suplente sequer de vereador do Jati”

Adail Júnior (PDT), vice-presidente da CMFor
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O papa Francisco concluiu 
ontem sua visita histórica ao 
Iraque com uma missa para 
milhares de fiéis no norte do 
país devastado pelos extremis-
tas, conclamando os cristãos “a 
não desanimar”. 

Depois de rezar pelas “víti-
mas da guerra” nos escombros 
de Mossul, que foi a “capital” 
do Estado Islâmico (EI), o papa 
celebrou a maior missa de sua 
viagem, sob estritas medidas 
de segurança. “O Iraque sem-
pre estará comigo, em meu co-
ração”, disse o papa no encer-
ramento da missa em Erbil, no 
Curdistão iraquiano.

 “Ouvi vozes de dor e angús-
tia, mas também vozes de es-
perança e consolo”, afirmou, 
diante de milhares de fiéis 
antes da bênção em árabe.

| IraqUe | Em três dias de viagem, pontífice foi a locais 
marcantes para os cristãos e outros que foram destruídos 
por conflitos, deixando mensagem de paz entre os povos

Papa conclui visita 
histórica com missa 
para milhares de fiéis

VinCenzo Pinto / aFP

FrANcISco encerrou ontem histórica 
primeira visita de um papa ao iraque

Em sua chegada, o pontífi-
ce de 84 anos apareceu em pé 
no “papamóvel” diante do pú-
blico reunido no gramado e 
nas arquibancadas do estádio 
Franso Hariri. O papa iniciou 
a missa em latim, com a pere-
grineta roxa nas costas e o so-
lidéu branco na cabeça, diante 
de uma assembleia silenciosa e 
recolhida no último dia de sua 
visita ao Iraque, a primeira de 
um sumo pontífice ao país.

Para Bayda Saffo, uma ca-
tólica de 54 anos que fugiu dos 
extremistas em Mossul, “agora 
sabemos que há alguém pen-
sando em nós e em como nos 
sentimos”. Isso “encorajará os 
cristãos a permanecer em suas 
terras”, disse, enquanto no Ira-
que o número de cristãos caiu 
em 20 anos de 6% para 1% da 
população.

O domingo da visita foi o dia 
em que os guarda-costas e as 
forças de segurança estivera 
mais alertas. Em sua viagem, 
os poucos quilômetros que o 
papa percorreu por estrada 
foram em carro blindado. A 
maior parte dos 1.445 km de 
itinerário percorrido na sexta-
feira foi em avião ou helicóp-
tero para sobrevoar as áreas 
e evitar aquelas onde ainda se 
escondem células extremistas 
clandestinas.

E tudo isso em meio a um 
confinamento total decretado 
até esta segunda-feira (dia de 
sua partida) para enfrentar a 
Covid-19, que registra recor-
des de casos no país. Mas, na 
tarde de ontem, ele conseguiu 
se aproximar da multidão, pri-
meiro em Mossul, onde lamen-
tou o exílio dos cristãos orien-
tais de um altar construído no 

meio das ruínas, na ausência de 
uma igreja ainda de pé.

Lá, o papa, lutando contra a 
ciática, deu um passeio em um 
carrinho de golfe sob os aplau-
sos de uma pequena multidão.

“É o dia mais bonito!”, excla-
mou Hala Raad, que o viu pas-
sar. “Agora esperamos viver 
com segurança, isso é o mais 
importante”, afirmou a mulher 
cristã, que fugiu de Mossul du-
rante a invasão dos jihadistas. 
Depois, em Qaraqosh, perto 
de Mossul, cidade cristã com 
uma história mais que mile-
nar, Francisco encontrou-se 
com fiéis que ainda hesitam 
em regressar definitivamente 
às suas aldeias.

Sua comitiva foi saudada 
pelos aplausos dos cristãos 
que fugiram anos atrás da 
ocupação jihadista da cidade, 
vestidos em trajes tradicio-
nais. Ali, ele rezou o Angelus 
com eles. “Agora é a hora de 
reconstruir e recomeçar”, en-
corajou Francisco.

A maioria dos cristãos do 
Iraque vivia na planície de Ní-
nive, mas muitos fugiram de 
suas aldeias em 2014 e se refu-
giaram no Curdistão iraquia-
no. Desde então, apenas algu-
mas dezenas de milhares deles 
voltaram. Muitos dizem temer 
os ex-paramilitares agora in-
tegrados ao Estado e que ga-
nharam espaço com o EI.

As palavras pronunciadas 
no sábado pelo aiatolá Ali Sis-
tani, grande figura do xiismo 
que disse ao papa que trabalha 
para que os cristãos do Iraque 
vivam em “paz”, em “seguran-
ça” e com “todos os seus direi-
tos constitucionais”, poderiam 
encoraja-los. (AFP)

ediçÃo: João mArcelo SeNA | joaoMarCelosena@oPoVo.CoM.Br | 
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A pandemia não diminuiu 
nem a vontade nem a necessi-
dade das empreendedoras no 
Ceará. O Estado possui 38% dos 
negócios liderados por mulhe-
res, a segunda maior propor-
ção do País, segundo indica 
pesquisa do Sebrae sobre o 
empreendedorismo feminino 
a que O POVO teve acesso ex-
clusivo aos dados. Especialistas 
apontam que elas cresceram 
nas adversidades se projetam 
para continuar assim neste ano.

“Perder, para a mulher, prin-
cipalmente nessa área do em-
preendedorismo, não é muito 
bom. Então, ela faz de tudo pra 
poder se superar, pra poder 
continuar”, afirma Alice Mes-
quita, secretária-executiva do 
Sebra-CE, ao mencionar os ca-
sos de trabalhadoras demitidas 
ao longo de 2020 que preferiram 
empreender a procurar um novo 
trabalho de carteira assinada.

O último ano foi crucial para 
aumentar a participação de-
las na condução dos negócios. 
E isso está diretamente rela-
cionado ao tipo de empreendi-
mento. Elas seguem a vocação 
cearense e empreendem mais 
em comércios e serviços, seto-
res produtivos cuja atuação foi 
transformada devido às restri-
ções impostas pela pandemia. 
Porém, no caso das mulheres, a 
mudança foi positiva.

Alice aponta maior adapta-
ção delas às novidades e tam-
bém outro fator cujo resultado 
é visto diretamente no aumen-
to da participação de mulheres 
nos negócios: “Esse crescimen-
to ele vai continuar, as mulhe-
res estão se espelhando nas ex-
periências de outras mulheres. 
Mostrando que é possível sim 
ter um negócio, é possível con-
ciliar, inclusive, a vida de dona 
de casa, a vida de mãe, como a 
vida de empresária. Então, isso 
aí é uma coisa que acaba envol-
vendo de outras mulheres, aca-
ba incentivando, criando uma 
tendência, e vão sim continuar 
sendo empreendedoras”.

“Acho que a palavra chave aí 
pras empreendedoras, princi-
palmente, é inovação. O que a 
gente observa é que saímos de 
uma certa acomodação em al-
guns nichos de mercado, prin-
cipalmente dentro de comércio 
e serviços, como alimentação 
fora do lar. Historicamente, es-
tes têm se acostumado a uma 
determinada lógica de tratati-
va desse cliente que tá passan-
do na porta, que tá sentando, 
que está tendo contato”, des-
creve articulador da Unidade 
de Gestão Estratégica do Se-
brae-CE Felipe Cruz.

Já a secretária-executiva afir-
ma que elas vivem um momento 
de virada. Segundo Alice, é ques-
tão de tempo até que as mulhe-
res se mostrem mais instruídas 
do que os homens quando o as-
sunto for empreendedorismo.

Em sua maioria pretas (69%), 
sem ensino superior completo 
(79%) e ainda jovens (54% tem 
até 44 anos), essas mulheres são 
chefes das suas casas (47%) e 
formam uma força de trabalho 
importante no Estado, movi-
mentando renda e empregando 
especialmente entre os micros e 
pequenos negócios. Mas o rendi-
mento não é dos melhores: 76% 

delas ganham no máximo um 
salário mínimo, ao que o espe-
cialista do Sebrae atribuiu justa-
mente à carga mental agravada 
pela pandemia.

“Existem ainda algumas bar-
reiras que precisam ser trans-
portadas. Mas são barreiras que, 
ao longo dos anos, vem caindo. 
Tem aquela carga de trabalho, 
que é diferente para a mulher, 
que muitas vezes precisa ter três 
turnos de trabalho pela fren-
te, porque além da profissão de 
empreendedora, ela não deixa 
de ter os afazeres domésticos. 
Temos alguns cargos mais altos 
sem mulheres na função e eu 
não sei identificar ainda qual é a 
causa. Porque você vê as mulhe-
res que estudam que batalham... 
Mas a hora que a gente olha pra 
esses altos graus executivos, a 
gente vê muito mais homens do 
que mulheres. Mas acredito que 
seja questão de tempo para as 
mulheres também alcançarem 
esse grau”, finaliza Alice, proje-
tando um futuro promissor para 
as mulheres que tão logo serão 
traduzidos em novos estudos.

| SupErAçãO | Pesquisa do 

Sebrae atesta maior participação delas na criação de novos negócios e projeção é de crescimento

Empreendedorismo feminino: 
CE possui 38% dos negócios 
liderados por mulheres

ArmAndo de oliveirA limA

armando.lima@opovo.com.br

Força de vontade move empreendedoras
Histórias  

Empreender parece fazer 
parte do DNA da família de Ra-
quel Alcantarino, 35. Pai, mãe 
e irmãs viram nos pequenos 
negócios próprios a forma de 
ganhar a vida, o que ela só fez 
verdade na sua há pouco mais 
de três anos. Depois de uma 
temporada como empregada 
de uma locadora de veículos, 
ela recebeu as contas e resolver 
aplicar a maior parte da resci-
são empreendendo.

“Eu me senti extremamen-
te injustiçada. Então, eu disse 
que eu nunca mais ia trabalhar 
pra ninguém”, relembra de 2017, 
quando resolveu montar uma 
produção de dindins gourmet.

Porém, a pandemia veio e os 
clientes começaram a sumir. 
Diferente da vontade de em-
preender, que permaneceu em 
Raquel. Assim, ela fechou o re-
gistro de microempreendedora 
individual no qual atuava com 

dindins e abriu outro, para ven-
der bolos e produtos fit. Uma 
sugestão da irmã.

Uma nova rodada de pesqui-
sa de receitas, testes e, dessa 
vez, uma cozinha foi montada 
num cômodo da casa que divide 
com os pais. Todos com os ne-
gócios em uma parte do imóvel. 
Na rotina, a semana de trabalho 
intensa dividida entre os bolos e 
a faculdade de educação física.

Várias atividades e correria 
são rotina também para Mar-
ciane Guimarães, 32. Empreen-
dedora do ramo de confecções 
há nove anos, ela mergulhou 
na gestão do negócio após a 
pandemia. Ao contratar uma 
consultoria do setor de e-com-
merce, ela e o irmão, com quem 
trabalha, acentuaram a atua-
ção nas redes sociais.

Foi como conseguiram man-
ter as vendas em alta para 
outros estados, apesar de ter 

reduzido o número de pes-
soas que trabalha com ela na 
microempresa para cerca de 
4 pessoas. Com o novo lockdo-
wn, a loja física que ela possui 
num centro de compras voltou 
a fechar e os esforços da equipe 
são para manter a logística das 
vendas on-line funcionais.

Afinal, as plataformas vir-
tuais já representam 50% do 
volume de vendas, impedindo 
até que Marciane continue a 
faculdade de moda e design 
que iniciou.

O pOVO MAIS
MaIs.oPoVo.CoM.Br

Confira a análise completa sobre a atuação 
feminina no empreendedorismo e as histórias 
das empreendedoras na plataforma do o povo

FonTe: Sebrae
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Um ano depois do primeiro 
lockdown, vários setores econô-
micos em Fortaleza estão ten-
do que suspender o atendimento 
presencial, em mais uma tenta-
tiva do Governo de tentar frear o 
avanço da transmissão da doen-
ça no Estado. As restrições mais 
rígidas seguem, inicialmente, 
até o dia 18. Especialistas ouvi-
dos pelo O POVO dão orientações 
de como garantir a continuidade 
da operação e tentar atenuar o 
prejuízo deste período.

O vice-presidente do Institu-
to Brasileiro dos Executivos de 
Finanças (Ibef-CE), Ives Castelo 
Branco, explica que a situação 
não é fácil, já que além do caixa 
fragilizado, a maior parte das 
medidas de socorro implemen-
tadas no ano passado, como 
suspensão de contratos e linhas 
de crédito subsidiadas, não es-
tão mais disponíveis. Por isso, 
mais do que nunca é preciso fo-
car em planejamento.

“É preciso ter uma visão ge-
ral do negócio, ficar em cima do 
caixa, enxugando o que é possí-
vel enxugar, ajustando o estoque 
para esse momento e concentrar 
esforços no que tem mais giro”.

Ele pondera que se o atendi-
mento presencial não é pos-
sível, não há outro caminho 
a não ser usar a tecnologia 
para dar continuidade às 
operações. Neste sentido, é 
importante reforçar os ca-
nais de venda e de atendi-
mento digitais, ter uma co-
municação eficiente e clara 
pelas redes sociais, além de 
viabilizar outros meios para 
entrega seja delivery; aplica-
tivos ou drive-thru.

“Mas para que isso dê certo, 
como cada segmento tem a sua 
particularidade, é fundamental 
ter um bom conhecimento do 
seu mercado consumidor por-
que nenhuma empresa sobrevi-
ve sem faturamento. É hora de 
olhar para o seu cadastro, ver 
os hábitos de compras dos seus 
clientes e encontrar formas de 
chegar até eles, despertar o in-
teresse em consumir com estra-
tégias personalizadas”.

A consultora Alessandra Ne-
grão acrescenta que hoje exis-
tem várias ferramentas de ven-
das com baixo ou nenhum custo, 
como o WhatsApp Business, que 
além de canal de atendimento, 
possibilita que o empreendedor 
disponibilize um catálogo de 
produtos ou serviços. Outra al-
ternativa é se associar a alguma 
plataforma de marketplace que 
tenha relação com seu produto 
e assim ter acesso a um público 
maior de vendas. Mas ela alerta 
que é preciso usar essas ferra-
mentas de forma eficiente.

“Um erro muito comum, 
por exemplo, é deixar o cliente 

esperando e isso pode ser cru-
cial para a venda. Quando esti-
ver off-line, aproveite o recurso 
de resposta de ausência para 
que, pelo menos, a pessoa sabe 
que a mensagem foi recebida 
corretamente e será respondida 
na primeira oportunidade”.

Ela explica que, para quem é 
do setor de serviços, a saída vai 
exigir ainda mais criatividade. 
Um personal trainer, exempli-
fica, pode começar a trabalhar 
em pacotes de consultoria online 
para que a pessoa possa malhar 
em casa ou passar a alugar seus 
equipamentos. “É claro que, na 
maioria dos casos, essas medi-
das não vão implicar em ganho 
de faturamento, mas podem aju-
dar a minimizar a perda na ren-
da neste período mais crítico”.

O advogado especialista em 
direito empresarial, Rafael Al-
meida, do escritório de Advoca-
cia Almeida Abreu, reforça que 
tem acompanhado de perto as 
inúmeras dificuldades dos seto-
res e diz que o cenário é caótico 
para muitas empresas. “Muitos, 
infelizmente, não conseguirão 
retornar às atividades daqui a 14 
dias ou, provavelmente, 30 dias, 
caso o decreto seja prorrogado, 
uma vez que a previsão para o 
pico da pandemia ainda é no fi-
nal de março”.

Ele explica que diante des-
se quadro uma das orientações 
para quem desenvolve ativida-
des em imóveis locados é tentar 
uma renegociação ou mesmo 
avaliar a possibilidade de in-
gressar com ações para que não 
venham futuramente a ser des-
pejados. “Já que para esse novo 
lockdown ainda não tem nenhu-
ma previsão legal de suspensão 
das ações de cobrança e despejo”.

O especialista também lem-
bra que a nova lei de Recupe-
rações Judiciais, a Lei 14.112, 
que entrou em vigor em janeiro, 
possibilita, por exemplo, que an-
tes mesmo de entrar em recu-
peração judicial, uma empresa 
requeira uma medida cautelar 
para suspensão de todas as co-
branças efetivadas e a empresa 
terá 60 dias para promover suas 
negociações, levando ao juiz da 
Recuperação Judicial nesse mo-
mento um pedido de homologa-
ção de um acordo.

“Caso não consiga nesses 60 
dias um acordo, aí sim deve-
rá ingressar, de fato, com o seu 
pedido de recuperação judicial. 
Essa é uma forma jurídica que 
empresas que estão em difi-
culdade ou passarão por certa 
dificuldade agora em 2021, cer-
tamente, se socorrerão antes de 
entrar com um pedido imediato 
de recuperação judicial”.

| EstrAtégIA | Especialistas ouvidos pelo O POVO 

dão dicas de como as empresas podem tentar 

atravessar mais essa crise sem ‘quebrar'

Como amenizar o 
prejuízo em tempos 
de lockdown

FaBIo lIMa

Lockdown decretado pela 
segunda vez pelo estado fecha

 lojas do Centro de Fortaleza

Irna cavaLcante

irnacavalcante@opovo.com.br

O POVO MAIs
MaIs.opovo.CoM.Br

veja mais dicas de como 
resistir à crise e exemplos 
de empresas na plataforma 
online do o povo

Dicas para não sucumbir à crise

CONtrOlE dE dEsPEsAs 
Quando o faturamento é reduzido ou mesmo zerado 
temporariamente é necessário fazer os ajustes nas despesas, 
reduzindo ou cortando aqueles que forem possíveis, pelo 
menos por um período.

AtENçãO AO EstOquE
Fazer uma revisão mais completa do estoque, ajustar a 
demanda a nova realidade ou mesmo reorganizar a arrumação 
dos produtos dentro das lojas é determinante para reduzir as 
perdas no período e ganhar maior fôlego na reabertura.

INVIstA NO dIgItAl
Uma das principais lições da primeira onda da pandemia é que 
a digitalização ajudou muitas empresas a minimizar danos. 
agora não será diferente. Invista nos canais digitais, em 
aperfeiçoar a comunicação com cliente e em ferramentas que 
ajudem a viabilizar a logística de entrega dos produtos

MEdIdAs dE sOCOrrO
o ‘colchão’ das medidas emergenciais não é o mesmo do ano 
passado, mas algumas ações ainda são possíveis. o Governo 
Federal, por exemplo, ainda está com prazo para renegociação 
de tributos federais. e o Governo do Ceará lançou pacotes 
específicos para alguns setores como eventos, bares e 
restaurantes. vale avaliar o que é possível de ser feito.
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| caRToLa | Abre manchete 1, 2 ou 3 colunas

era o número de pessoas que 
recebiam o auxílio na última 
rodada de pagamento

56 mi
é a quantidade de 
beneficiários que devem 
receber a próxima rodada

45 mi

A nova rodada do auxílio 
emergencial a vulneráveis 
deve contemplar apenas 
brasileiros que já estavam 
recebendo o benefício em 
dezembro de 2020, sem pos-
sibilidade de novo cadastro 
para alcançar quem tam-
bém perdeu a fonte de ren-
da no período mais recente. 
Mas o governo não vê espaço 
para abrir um novo cadas-
tramento e quer “aproveitar 
o que já existe”.

A estratégia do governo já 
desperta críticas de organi-
zações da sociedade civil, que 
consideram urgente a abertu-
ra de um novo prazo para pe-
didos de auxílio. As entidades 
também dispararam um mo-
vimento para ampliar o limi-
te de R$ 44 bilhões aprovado 
pelo Senado para o pagamen-
to do benefício.

As críticas surgem antes 
mesmo da aprovação final da 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) que abre ca-
minho para nova rodada do 
auxílio. O texto ainda precisa 

do aval da Câmara dos Depu-
tados, em dois turnos de vo-
tação. A previsão é que as dis-
cussões na Casa tenham início 
nesta terça-feira, 9.

 A Rede Brasileira de Ren-
da Básica alerta para a ur-
gência de o Ministério da 
Cidadania abrir um novo 
cadastramento para in-
cluir pessoas que perde-
ram o emprego ou renda 
e ficaram em situação de 
vulnerabilidade a partir do 
segundo semestre de 2020. 
A primeira rodada do auxí-
lio considerou quem esta-
va registrado no Cadastro 
Único de programas sociais 
até 20 de março. Para os 
“invisíveis” também foram 
aceitos pedidos por site ou 
aplicativo até 2 de julho do 
ano passado - prazo que 
nunca foi reaberto.

A avaliação do governo é 
que a base de dados pré-exis-
tente já contemplaria um nú-
mero robusto - 56 milhões de 

brasileiros recebiam o auxílio 
em dezembro - e foi preciso 
desenhar novos critérios para 
conseguir focalizar o benefício 
nos cerca de 45 milhões que 
devem ser alcançados agora 
com a nova rodada.

Além disso, mesmo quem 
não estava no CadÚnico em 
março do ano passado tem 
boa chance de ter consegui-
do o auxílio por meio do site 
ou aplicativo da Caixa, ar-
gumentam técnicos ouvidos 
pela reportagem. Por outro 
lado, trabalhadores que te-
nham eventualmente per-
dido o emprego no segundo 
semestre de 2020, sem con-
seguir recolocação, podem 
ficar sem proteção.

Outro obstáculo citado pelos 
técnicos é a demora para ope-
racionalizar novos cruzamen-
tos de dados, o que é rebatido 
pelas entidades, uma vez que 
o número de pedidos desta vez 
seria menor do que na primeira 
rodada. Procurado, o Ministé-
rio da Cidadania não se mani-
festou. (Estadão Conteúdo)

| DaDos suficiEnTEs | A avaliação é que a base de dados pré-

existente já contemplaria um número robusto - 56 milhões de brasileiros recebiam o auxílio em dezembro

Governo barra novo 
cadastro para auxílio 
emergencial

MarCello Casal JragênCia Brasil

barreiras impostas pelo governo 
devem atrasar o saque do auxílio 

emergencial pelos beneficiários
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REGINA RIBEIRO

JORNALISTA E EDITORA DO O POVO+
Sou uma mulher perfeitamente 
apaziguada com o tempo e em paz 
com toda as formas do feminino. 
Sou grata por ver o mundo da janela 
que herdei de tantas mulheres reais 

e ficcionais que passaram e estão 
passando pela minha vida.

EDIÇÃO: ADAILMA MENDES, ANA NADDAF, ANDRÉ BLOC, JOÃO MARCELO SENA, RENATO ABÊ E TÂNIA ALVES 

CONCEPÇÃO GRÁFICA: CRISTIANE FROTA E LETÍCIA BERNARDO

No princípio, a mãe é nosso espelho mais nítido. 
No começo, há as tias, as avós, as professoras e, prin-

cipalmente, as amigas.
Quem não se recorda de uma amiga da infância? 

E como ela refl etia nossa inquietude de menina, de-
pois os dramas da adolescência, as mudanças re-
pentinas que nos agitavam e, aos solavancos, como 
se fôssemos personagens de um show de mágica, já 
éramos outra. E íamos mudando juntas, descobrin-
do, inclusive, os rituais de passagem para fases ain-
da mais misteriosas. 

As mulheres povoam nosso imaginário, sus-
tentam muitas das nossas vocações e consolidam 
decisões que valem uma existência. São várias as 
mulheres que nos inspiram e à medida que os dias 
viram noite, somos devedoras umas das outras pelo 
conjunto da obra que, no fi nal das contas dos tem-
pos, valerá nossa vida.

Mesmo as que só existem no mundo da fi cção for-
mam o caleidoscópio no qual, não raro, miramos sem 
conseguir distinguir quem são elas, quem somos nós. 

Com algumas mulheres nunca trocaremos uma 
palavra, mas estarão lá sempre que olharmos bem 

no fundo do espelho da sua alma. Suas vidas se re-
fl etem em quem nós somos, no que pensamos, na 
forma como vivemos ou na carreira que escolhe-
mos.  E há aquelas que mesmo que conheçamos 
mais tarde, percebemos, nesta descoberta, espaços 
a serem preenchidos em nós, cuja ausência só nos 
damos conta quando nos espelhamos nelas.  

O que aconteceria se fi zéssemos um inventário amo-
roso das mulheres que nos impactaram? Para escrever 
este texto, fi z esse exercício e fi quei surpresa de quantas 
mulheres fui sendo, aos poucos, construída, descons-
truída e novamente refeita até que algumas estimulem 
novas ideias, outras as questionem e assim, numa su-
cessão de diálogos, a vida está em constante movimen-
to, espelhando as fases da existência em companhia de 
múltiplas mulheres que nos fazem diversa e única ao 
mesmo tempo. Para cada etapa da vida sempre haverá 
mulheres em quem nos veremos refl etidas. 

O século XXI talvez fi cará conhecido como o momen-
to de redescoberta de muitas mulheres em suas mais 
diversas atuações. A História das mulheres começa a 
ser contada e narrada por mulheres que se veem es-
pelhadas nestas desconhecidas.  Seja na ciência, nas 
artes, na política, nas práticas sociais cotidianas, na 
simplicidade da liderança transformadora, na gastro-
nomia, na música, na literatura, no esporte.

Surpreende quantas histórias de mulheres se man-
tiveram submersas por tantos anos. Mas é gratifi cante 
saber que foi uma mulher, Alice G. Blaché, quem cons-
truiu e dirigiu o primeiro estúdio de cinema de Holly-
wood, nos Estados Unidos. No Brasil, uma mulher 
negra, Maria Firmina dos Reis, escreveu seu primeiro 
romance ainda no século XIX. É ótimo conhecer a his-
tória da cientista afro-americana Katherine Johnson, 
uma das principais responsáveis pela viagem do ho-
mem à Lua. No Ceará, a Cacique Pequena, da trigo Je-
nipapo – Kanindé, foi a primeira mulher no País a co-
mandar uma tribo indígena. 

Neste Dia Internacional Mulher, O POVO nos apre-
senta mulheres que nos inspiram e com quem podemos 
refl etir nossa imagem e alma femininas. 

BARBARA MOIRA

FORTALEZA, CE, 05-03-2021: A doutora 

em economia social, Silvana Parente, que 

também é vice-presidente do Corecon. Ela foi 

quem idealizou o programa de microcrédito  

do BNB e que hoje é referência na América 

Latina. Também já trabalhou nas Nações 

Unidas, terceiro setor e no setor público. 

(BARBARA MOIRA/ O POVO)

TH
A

IS
 M

ES
Q

U
ITA

FO
R

TA
LEZA

, CE, B
R

A
S

IL, 05.03.2021: Especial dia das 

M
ulheres - M

alu Jim
enez. A

tivista, pesquisadora e 

influenciadora sobre estudos do corpo gordo. (Foto: 

Thais M
esquita/O

P
O

VO
)

THAIS MESQUITA
FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.03.2021: Especial dia 
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THAIS MESQUITA

PUBLICITÁRIA, ARTISTA, 
PROFESSORA E 
FOTOJORNALISTA DO O POVO 

Criada por uma família 
de mulheres fortes, que 
fizeram florescer a ideia de 
união, luta e resistência tão 
pertinentes em mim.

MARÍLIA FREITAS 
GRADUANDA EM JORNALISMO 
PELA UFC E ESTAGIÁRIA DO 
NÚCLEO DE COTIDIANO DO O POVO

Tenho interesse pelos estudos 
de mulheres na comunicação 
digital e sou grata em seguir 
compartilhando vivências 
por meio da mãe, irmã, avós, 
editoras e amigas — uma 
rede de apoio essencial para 
seguir desafiando e mudando a 
sociedade à minha maneira.

“É 
um alívio falar 
que somos, 
finalmente, 
técnicas em 
d e s e n v o l -
vimento de 
sistemas”, co-

mentam as adolescentes Eduar-
da Oliveira, 17, e Júlia Lopes, 18 
anos, duas das três co-funda-
doras da OxenteGirls em Recife 
(PE). Juntas com Cibele Benício, 
as nordestinas criaram a equi-
pe para atuar em competições 
de tecnologia. Dois anos depois, a 
iniciativa cresceu e agora o gru-
po mostra para mulheres e ou-
tros grupos em vulnerabilidade 
social que a tecnologia também 
é um espaço de direito para eles 
e elas.

O ensino técnico deu às estu-
dantes o primeiro contato com 
a ciência aplicada. “No técnico, 
nunca observamos tanta desi-
gualdade entre meninos e meni-
nas. Aquilo virou nosso normal. 
Mas, quando saímos da caixinha, 
vimos que a coisa é bem dife-
rente”, cita Júlia. Duda relembra 
que chegou a ir a uma compe-
tição fora do País e precisou ser 
acompanhada por outras duas 
professoras. “Eu vi que eu tinha 
de provar duas vezes mais as 
coisas”, conta ela que, dentre os 
12 integrantes da equipe, era a 
única menina preta.

O OxenteGirls não se intimidou. 
Teimosas como são, brincam, 
elas contam que foram ensina-
das na base de perceberem um 
problema e logo buscar soluções. 
Daí surgiu a ideia de disponibili-
zar o ensino e ajuda na área da 
tecnologia com foco, principal-
mente, em mulheres.

As três estudantes ganharam o 
primeiro lugar do Nordeste na 
competição Technovation Chal-

lenge, voltada para tecnologia e 
informação apenas para meni-
nas. Foi desenvolvido na compe-
tição o aplicativo Twogether, que 
visa integrar gestantes com uma 
pessoa de confi ança por meio 
da ferramenta. Assim, ambos 
acompanham o período da ges-
tação de forma compartilhada.

Desde 2019, Júlia e Duda acumu-
lam conquistas sobre as difi cul-
dades de mulheres desenvolve-
doras de tecnologias de inovação 
no Nordeste. “Vimos que todo 
o ecossistema estava em prol 
de mais mulheres na área da 
tecnologia. Isso é um incenti-
vo gigantesco. Quando surgiu o 
OxenteGirls, achávamos que era 
uma coisa que ia passar batido”, 
rememora Duda.

Uma empresa do Recife dis-
ponibilizou sala para desen-
volvimento dos projetos da 
OxenteGirls. Com a pandemia, a 
demanda aumentou: pequenos 
proprietários buscam as meni-
nas para viabilizar aplicativos e 
outros atendimentos online, al-
ternativas para driblar o enfra-
quecimento do comércio.

Porém, a equipe não vem se 
encontrando para obedecer às 
medidas sanitárias do Estado, 
o que inviabiliza o desenvolvi-
mento dos sistemas. Júlia, por 
exemplo, não tem computador 
em casa. Ambas já se inscreve-
ram para o curso de Engenha-
ria da Computação para uma 
instituição pública de Pernam-
buco e aguardam resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Quando questionadas sobre inspirações, as 

adolescentes respondem com um “nossas profes-
soras”, citando carinhosamente Lili e Gabi — Li-
sandra Cruz e Gabriele Pessoa. “É engraçado por-
que elas se parecem com a gente: Lili é branca do 
cabelo liso e Gabi é preta do cabelo bem cacheado. 
É massa”, comemora Duda.

Outras referências são as comunidades de 
programação, um “clube” que reúne programa-
dores e aspirantes com o mesmo intuito tecno-
lógico. Duda cita o AfroPython, movimento de 
inclusão e empoderamento de pessoas negras 
na área de Tecnologia; Júlia cita comunidades 
de programação feminina e outras lideranças 
locais, como a Porto Digital Minas.

Sobre obstáculos e apoios, ambas concordam 
que a área deve ser mais diversa. “Pensamos 
que aquela situação é o fi m, mas sempre conse-
guimos uma solução. É o nosso instinto de mu-
lheres que conseguem tudo. Siga fi rme e apoie 
outras mulheres. Você é mais forte do que possa 
imaginar”, reforça Duda.

“Todo o ecossistema estava em prol de 
mais mulheres na área da tecnologia” 

“Embora você veja mulheres no mercado da 
tecnologia, a maioria não está em cargo de 

liderança, não está sendo presidente” 

OXENTEGIRLS: 

O INSTINTO QUE 

TUDO CONSEGUE

THAIS MESQUITA

Eduarda 
Oliveira

THAIS MESQUITA

Júlia 
Lopes
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IRNA CAVALCANTE

REPÓRTER ESPECIAL 

DE ECONOMIA DO O POVO

Mãe de quatro fi lhos e equilibrista 
das demandas da vida. Aprendeu, 
desde muito cedo, o quanto a rede 
de apoio pode fazer a diferença 
para que a mulher ocupe seu 
espaço no mercado de trabalho e 
na sociedade. Acredita que uma 
economia mais inclusiva é possível.

BÁRBARA MOIRA

ARTISTA VISUAL E INTEGRANTE DO 

NÚCLEO DE IMAGEM DO O POVO

Prometi nunca esquecer das 
violências que nos atravessam 
por sermos mulheres, então 
trago, em minha arte e trabalho, 
críticas e reflexões em busca de 
equidade de gênero.

B
ancária des-
de os 15 anos, 
a hoje doutora 
em economia 
social, Silvana 
Parente, de 61 
anos, apren-

deu desde muito cedo a lidar 
com números. E o que eles 
mostravam para ela, de ma-
neira muito forte e clara, é 
que, no Brasil, embora a pro-
dução dependa do trabalho 
e suor de muitos, a riqueza 
estava concentrada nas mãos 
de poucos. Neste contexto, 
onde as oportunidades não 
são as mesmas para todos, 
não dá para esperar o bolo 
crescer para poder fazer a 
distribuição da riqueza. Foi 
com esse espírito que ela im-
plantou, em 1997, o programa 
de microcrédito orientado do 
Banco do Nordeste (BNB).

“O modelo econômico brasi-
leiro é muito concentrador, 
temos uma economia mone-
tizada nas mãos dos grandes 
bancos que faz com que o capi-
tal não chegue na base da so-
ciedade. E, se não invertemos 
essa lógica, não vamos conse-
guir avançar rumo à redução 
da desigualdade”, afi rmou.

A ideia era usar os recursos 
subsidiados pelo Fundo Cons-
titucional também para criar 
mecanismos para que peque-
nos e microempreendedores, 
muitos deles informais, pu-
dessem também tocar seus 
negócios. Alicerçado na lógica 
da concessão do crédito de 
forma orientada e com juros 
bem abaixo da média do mer-
cado, hoje, o Crediamigo é o 
maior programa de microcré-
dito da América Latina.

“A nossa missão era criar um 
programa especial de inova-
ção que colocasse o banco a 
serviço das pessoas de baixa 
renda. Mas não dá para fazer 
isso seguindo o modelo capi-
talista que é aplicado às gran-
des empresas, era preciso 
apostar na economia solidá-
ria. Hoje, o Crediamigo é qua-
se um banco dentro do outro.”

Silvana entrou no BNB, em 
1975, por meio de concur-
so público para habilitação 
bancária, uma espécie de 
programa trainee para ado-
lescentes. Lá, cavou suas 
próprias oportunidades: foi 
a primeira mulher a ocupar 
o cargo de gerente corpora-
tiva, aos 30 anos. Também foi 
a primeira mulher a exercer 
a presidência do Escritório 

SILVANA PARENTE: 

LUTA PELA 
INCLUSÃO 
PRODUTIVA DE 
VULNERÁVEIS

Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste 
(Etene), órgão responsável por elaborar estu-
dos, pesquisas e informações socioeconômi-
cas, além de avaliar políticas e programas do 
Banco do Nordeste.

O interesse em aprender mais sobre o tema a 
impulsionou a tomar uma decisão, conside-
rada por muitos, drástica para época. Pediu 
demissão quando estava no topo da carreira 
no banco, como chefe de gabinete da presi-
dência do banco, para voltar à carreira aca-
dêmica. Passou um ano por Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) e Harvard, nos 
Estados Unidos, onde apresentou a experiên-
cia do microcrédito e se especializou na área 
de economia do setor informal e desenvolvi-
mento regional.

Na volta ao Brasil, trabalhou como consultora no 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud), da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em um projeto de criação de metodologias 
para o desenvolvimento territorial sustentável 
em regiões menos favorecidas do País.

Também fundou o Instituto de Assessoria para 
o Desenvolvimento Humano (IADH), desenvol-
vendo projetos para o terceiro setor, e acumulou 
passagens na gestão pública, como secretária
-executiva do Ministério da Integração Nacional, 
em Brasília, e à frente da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão (Seplag), na gestão Cid Gomes, 
onde implementou, pela primeira vez no Ceará, 
o planejamento participativo regionalizado.

De lá para cá, fez doutorado em economia so-
cial pela Universidade de Madri, desenvolveu 
projetos habitacionais para baixa renda e de 
empreendedorismo feminino no Brasil, assu-
miu a vice-presidência do Conselho Regional 
de Economia (Corecon-CE) e, desde a sema-
na passada, é diretora de economia popular 
e solidária da Agência de Desenvolvimento 
do Estado do Ceará (Adece). Em todas essas 
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experiências, há um desafio 
em comum: criar caminhos 
para a inclusão produtiva dos 
mais vulneráveis.

“Está mais do que provado que 
a economia convencional não 
é capaz de absorver toda mão 
de obra do País. E a pandemia 
mostrou isso de forma clara. 
Precisamos, mais do que nun-
ca, desenvolver essa outra eco-
nomia, mais inclusiva, e que 
pode ser muito lucrativa tam-
bém. Não se trata apenas de 
fazer a coisa certa, mas é algo 
que também faz sentido do 
ponto de vista econômico.”

BARBARA MOIRA

Doutora em Economia Social, Silvana Parente, é vice-presidente do 
Corecon-CE
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“Q
uem quer pas-
sar além do Bo-
jador / Tem que 
passar além da 
dor / Deus ao 
mar o perigo e 
o abismo deu / 

Mas nele é que espelhou o céu”. 
A cantora Assucena Assucena 
recita os versos de Fernando 
Pessoa ao descrever o proces-
so de identifi cação enquanto 
mulher trans. A integrante do 
trio “As Baías” sabia que atra-
vessaria a dor e a solidão du-
rante a transição, mas enten-
dia que a coragem de cumprir 
a “natureza de ser quem se é” 
traria a conquista do novo. 
Nordestina, Assucena encon-
trou na arte, mais precisa-
mente na música e na poesia, 
força para seguir o processo 
após um marcante show em 
homenagem à cantora Amy 
Winehouse, em 2011.

“Se para pessoas cis um ato 
de resistência é abandonar o 
salto, a maquiagem, o que é 
justo, para as pessoas trans é 
o contrário. O movimento de 
resistência vem pela proibição 
compulsória que foi imposta 
durante toda a vida das pes-
soas trans”, explica, ao relem-
brar o momento de externali-
zação de trejeitos socialmente 
considerados como femini-
nos. No mesmo ano, Assucena 
conheceu Raquel Virgínia e 
Rafael Acerbi na Universidade 
de São Paulo, com quem idea-
lizou a banda inicialmente 
nomeada como “As Bahias e a 
Cozinha Mineira”.

Raquel, sua companheira nos 
vocais, veio da periferia de São 
Paulo e gosta de “fazer as coisas 
acontecerem”. A “estrela maior” 
da artista é a mãe, uma inspira-
ção de como ser e prosseguir na 
vida. “A gente faz críticas, anali-
sa, pensa, mas chega uma hora 
que é levantar e botar a mão 
na massa, sabe? É nisso que eu 
tenho minha mãe como um es-
pelho”, conta. Raquel foca a ação 
em utilizar o seu local público 
para oferecer oportunidades 
para pessoas trans “sem preci-
sar pedir licença”.

Juntas, Raquel e Assucena, 
com a parceria constante 
de Rafael, trilham caminhos 
prósperos na cena musical 
brasileira desde o primeiro 
lançamento ofi cial da banda, 
“Mulher”, em 2015. Elas fi ze-
ram história na música ao 
serem as primeiras mulhe-
res trans a conseguiram duas 
indicações consecutivas ao 
Grammy Latino, com o disco 
“Tarântula”, de 2019, e o EP 
“Enquanto Estamos Distan-
tes”, de 2020.

O processo musical de reco-
nhecimento, ressaltam as ar-
tistas, é importante para que a 
diversidade artística possa ser 
legitimada no Brasil. “A gen-
te ainda está no início de uma 
inclusão e integração real. A 
gente tem um processo tímido. 
Para que o mercado absorva as 
pessoas trans, ele tem que ser 
educado para isso (...) O mer-
cado existe porque é feito por 
pessoas, e as pessoas precisam 
dessa educação antes de tudo”, 
frisa Assucena. A educação a 
respeito da liberdade de gê-
nero é, segundo as vocalistas, 
primordial para que as vozes 

AS BAÍAS E A RESISTÊNCIA 
DA PLURALIDADE ARTÍSTICA

trans adentrem as rádios e façam parte das ca-
sas brasileiras.

Os caminhos que estão sendo percorridos pelas 
duas só se tornam possíveis a partir do apoio de 
outras mulheres. Os maiores espelhos de suas 
vidas estão na família, como já sinalizou Ra-
quel, e Assucena enfatiza ao citar a avó, a mãe 
e a irmã. Nas inspirações artísticas, a memória 
de Gal Costa cantando “Da Maior Importância”, 
de Caetano Veloso, é vívida, enquanto o reper-
tório cresce com nomes como Maria Bethânia, 
Elza Soares, Amelinha, Liniker e Linn da Que-
brada.

As mestras, como são chamadas por Assucena, 
são primordiais no caminho que Raquel encon-
tra para contornar as possíveis difi culdades: 
colocar beleza no mundo. A sua companheira 
de grupo afi rma que a arte funciona como “farol 
em tempos sombrios” e é a ferramenta que am-
bas encontram para conquistar espaços. “São 
degraus de uma justiça social que a gente está 
tentando deixar pra posterioridade, pros nos-
sos descendentes trans, porque as minhas an-
cestrais trans já fi zeram isso”, aponta Assucena.

A harmonia entre as três existências diversas 
que compõem “As Baías” resulta em trabalhos 
com sonoridade múltipla, gerada a partir da 
escuta ativa nos processos criativos. No últi-
mo ano, a banda adentrou ainda mais no gêne-
ro pop pela vontade de mudança e lançou, em 
janeiro de 2021, o álbum “Drama Latino”, com 

“Uma dupla de mulheres trans fazendo música há 
seis anos, sem parar, isso é muito potente”

“A resistência vem pela proibição compulsória que 
foi imposta durante toda a vida das pessoas trans”

participação de Xand Avião, 
Luísa Sonza, Kell Smith, Cleo e 
Linn da Quebrada. O trabalho 
é uma ode à paixão, latinidade 
e pluralidade. “A gente quis fa-
zer um álbum romântico, as-
sumir um romance de vários 
ritmos”, explica Raquel.

O amor, tão defendido e pau-
tado pelas artistas, é chave na 
relação que elas constroem 
no decorrer destes anos. “Eu 
acho que é uma relação muito 
bonita para a música brasilei-
ra, é uma dupla de mulheres 
trans fazendo música há seis 
anos, sem parar, isso é mui-
to potente”, diz Raquel sobre 
a parceria com Assucena. A 
união das duas potências, 
uma libriana e outra geminia-
na, é visível nos palcos e nas 
trajetórias pessoais das can-
toras. Para continuar desbra-
vando mares em outros dias 
de luta como simboliza este 8 
de março, Raquel se espelha 
na amorosidade e generosi-
dade da companheira baiana, 
enquanto Assucena encontra 
o refl exo da paulista em três 
palavras femininas: inteli-
gência, coragem e força.

LARA MONTEZUMA

ESTAGIÁRIA DO NÚCLEO DE 
CULTURA E ENTRETENIMENTO 
DO O POVO

Faço parte de família formada 
por muitas mulheres e enxergo 
na individualidade o reflexo 
das principais referências 
femininas: a mãe, avós e tias.

THAIS MESQUITA

THAIS MESQUITA

FOTÓGRAFA DO O POVO

THAIS MESQUITA

Assucena 
Assucena  

THAIS MESQUITA

Raquel 
Virgínia



É 
da Chapada dos Guimarães (MT) que 
Malu Jimenez ecoa sua voz na luta con-
tra a gordofobia - discriminação feita 
quando um corpo não está no padrão 
magro, por isso, é estigmatizado. Pes-
quisadora, ativista e infl uenciadora 
pelos estudos dos corpos gordos, foi 

durante o mestrado que Malu reconheceu o forte fe-
nômeno do emagrecimento entre as mulheres ma-
to-grossenses - ali percebeu um terreno fértil para 
ressignifi car o que chama de “pavor da gordura”. “Foi 
ali que eu falei que precisava estudar esse fenômeno”.

E assim o fez. Defendeu uma tese ativista em que 
se reconhece e possibilita chamar-se de PhD em 
gordofobia. “Chegou em um momento da minha 
vida que eu tinha dois caminhos: emagrecer, en-
colher e tentar me encaixar no mundo ou cuidar 
de mim e lutar contra essa padronização” conta 
Malu ao O POVO.  

Ela constata que a gordofobia atinge a todos, mas 
é ainda mais intensa para as mulheres gordas, 
pois há um somatório do peso da pressão estéti-
ca com o machismo de uma sociedade patriarcal. 
“Tudo o que conhecemos é através de homens 
brancos. Eu me considero feminista porque, em 
primeiro lugar, preciso o tempo todo me colocar 
enquanto mulher no mundo. Diferente do ho-
mem”, recorda.

Baseado no doutorado, fundou o projeto “Lute 
como uma gorda”, se tornou uma das integrantes 
do coletivo feminista Gordas Xômanas e coordena 
o @estudosdocorpogordo, voltado para publica-
ções de um novo olhar sobre os corpos gordos.

Também realiza workshops e palestras sobre 
seus estudos. É nessa rede de apoio que Malu 
nutre a confiança nela e em outras mulheres em 
meio à fragilidade das políticas públicas para 
os corpos gordos no Brasil. “Dá vontade de cho-
rar. Nós estamos muito atrasados”, fala quando 

A
line Pellegrino tinha um ano de 
idade quando, em 1983, as mu-
lheres voltaram a ter o direito de 
praticar esportes no Brasil. O de-
creto-lei n° 3.199, de 14 de abril de 
1941, impediu a prática de despor-
tos para pessoas do sexo feminino 

por 40 anos.

O destino da ex-zagueira da seleção brasileira e 
atual coordenadora de competições femininas 
da CBF estava entrelaçado com o esporte antes 
dessa tardia liberação.

“Eu nasci no dia 6 de julho de 1982. Um dia antes, 
minha mãe não estava no hospital, ela estava no 
churrasco, com todo mundo da família, assistindo 
Brasil x Itália. Então dá para dizer que o futebol já 
fazia parte da minha vida antes mesmo de eu che-
gar no mundo. Essa paixão de família me acompa-
nhou desde pequena”, lembra.

Aline cresceu jogando com os irmãos pelas ruas do 
bairro Tremembé, em São Paulo. O apoio comple-
to do pai só depois que ele enxergou o potencial da 
fi lha. “Torcer, naquela época, fazia sentido. Jogar, 
não. Depois de um período de resistência do meu 
pai, que não estava acostumado com esse cenário, 
ele acabou se tornando o grande incentivador. Li-
gava para vários clubes de São Paulo para pergun-
tar se havia peneira de um time feminino. Então, 
com 15 anos, eu já estava jogando no time principal 
do São Paulo”, relembra.

Aline descreve que, à época, a falta de categorias 
de base para a modalidade era o maior percal-
ço da caminhada — herança de quase quatro 
décadas de proibição do futebol feminino. A car-
reira, entretanto, brotou da força de vontade.

ALINE PELLEGRINO: 

PASSADO E FUTURO 
DO FUTEBOL FEMININO
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Campeã brasileira pelo São 
Paulo (1997), da Copa do Brasil 
(2008 e 2009) e da Libertadores 
(2010) com o Santos. Na seleção, 
foi capitã e campeã dos Pan-A-
mericano 2007 e medalha de 
prata na Olimpíada de 2004.

A trajetória, porém, não se 
encerrou com a aposentado-
ria. Como o estádio já havia se 
tornado sua morada, decidiu, 
nos arredores dele, continuar 
formando carreiras.

Foi diretora de futebol femini-
no da Federação Paulista antes 
de assumir o cargo na CBF. O 
mote é trabalhar para que 
atletas do presente não esbar-
rem nas difi culdades que ela 
teve de enfrentar.

“Hoje, as atletas têm a oportu-
nidade que lá atrás eu não tive. 
(Agora) Existem competições 
nacionais estruturadas que 
preenchem boa parte do calen-
dário, os clubes estão mais en-
volvidos”, analisa.

Atual artilheira do Santos, Ketlen 
não esconde o peso de Aline no 
próprio sucesso. A atacante cre-
dita o sucesso ao incentivo de 
“Pelle”, como chama.

“Pelle foi uma pessoa que me aju-
dou muito no começo da carreira 

MALU JIMENEZ: 

TRANSFORMANDO AS PRÓPRIAS DORES
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IARA COSTA

ESTAGIÁRIA DO 
ESPORTES O POVO

Uma mulher forte, sonhadora e 
resiliente. Sou o que sou graças 
a todas as mulheres que já 
passaram na minha vida, em 
especial três Marias: minha vó 
Creuza, minha mãe Vilmaci e 
minha afi lhada Alicia.

THAIS MESQUITA

MARÍLIA FREITAS

ESTAGIÁRIA DO NÚCLEO 
DE COTIDIANO DO O POVO

e que me incentivou. Eu era mui-
to nova quando cheguei no San-
tos e ela era experiente, capitã 
da seleção. Ela é uma pessoa in-
crível, uma atleta maravilhosa. É 
minha inspiração dentro e fora 
de campo”, garante.

Inspiração na modalidade, Aline 
ainda enxerga um longo trajeto 
a ser percorrido. “É fundamen-
tal que cada passo seja dado 
de forma sólida. Esse é o nosso 
compromisso diário”, pontua. O 
percurso é longo, de fato, mas o 
caminho se torna menos cansa-
tivo quando é traçado por quem 
conhece cada palmo de campo.

Aline Pellegrino, ex-jogadora 
de futebol e coordenadora de 

competições femininas da CBF
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relembra da situação.

Coincidência ou não, 
O POVO conversou com Malu 
no Dia Mundial do Combate 
à Obesidade, 4 de março. Ela 
sustentou e fez reconhecer - 
enquanto eu, mulher que não 
segue diversos padrões es-
téticos estabelecidos em so-
ciedade - como precisamos 
avançar ainda mais na luta 
contra a estigmatização dos 
corpos femininos e reforçar 
nossa humanização junto às 
nossas vivências. 

THAIS MESQUITA

THAIS MESQUITA

FOTÓGRAFA DO O POVO
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Empresa que fornece oxi-
gênio medicinal para hospi-
tais de municípios do Ceará 
enviou alerta para a possível 
falta do produto nos próxi-
mos dias. Os fornecedores 
estariam com a sua capaci-
dade de envase “totalmente 
comprometida”, informou a 
A&G. A Secretaria da Saúde 
do Estado (Sesa) afirma que 
tem “suporte garantido” na 
Rede Estadual.

Conforme a assessoria da 
pasta, foi estabelecido um 
planejamento de suprimen-
to de oxigênio hospitalar e 
emitido comunicado oficial 
para as empresas fornece-
doras do insumos. “Garan-
tindo o fornecimento de gás 
para todas as unidades da 
Rede Sesa, quer seja na Re-
gião de Fortaleza ou nas ou-
tras quatro Regiões de Saúde 
do Ceará”, informou.

Conforme nota, a secre-
taria diz que provocou to-
dos gestores municipais não 
pertencentes à Rede Sesa a 
fazerem planejamento para 
garantir o abastecimento 
de suas unidades de saúde, 
“cujas responsabilidades es-
tão relacionadas aos gesto-
res ou ao próprio município”.

Além disso, a pasta fri-
sou que o Estado se dispõe 
a orientar sobre o planeja-
mento em situações emer-
genciais, colaborar com em-
préstimos, transferências de 
pacientes e ajustes na con-
dução terapêutica.

O suprimento tem como 
base de cálculo quantida-
de cinco vezes maior que a 
demanda máxima do pico 
da pandemia em 2020, con-
siderando a manutenção do 
abastecimento por 90 dias. 
A pasta afirma ainda que o 
Estado “tem estrutura para 
dar suporte garantido em 
suas unidades de saúde, 
mesmo que haja aumento 

vultuosos da demanda do 
insumo”. Hoje, 8, o Minis-
tério Público do Estado do 
Ceará (MPCE) fará reunião 
emergencial com gestores 
municipais, representantes 
da Procuradoria Geral de 
Justiça e de empresas for-
necedoras de oxigênio sobre 
o fornecimento do insumo. 
Segundo o promotor de Jus-
tiça, Enéas Romero de Vas-
concelos, titular do Centro 
de Apoio Operacional da Ci-
dadania (CAOCidadania), os 
municípios devem ampliar 
a capacidade de armazena-
mento para dar conta da de-
manda dos pacientes.

O órgão já havia recomen-
dando, nessa sexta-feira, 
5, a adoção de medidas ne-
cessárias para a garantia de 
abastecimento de oxigênio 
nas unidades de saúde de 34 
municípios cearenses.

Quanto a produção de oxi-
gênio, a White Martins, uma 
das maiores fornecedoras de 
oxigênio hospitalar do Bra-
sil, informou que “mantém 
o fornecimento de oxigênio 
líquido aos seus clientes das 
redes de saúde pública e pri-
vada no Ceará, conforme es-
tabelecido em contrato”.

O Ceará sedia a maior 
planta da multinacional no 
Brasil e uma das maiores da 
América Latina. A unidade 
do Pecém tem capacidade de 
produzir até 180 mil metros 
cúbicos de oxigênio por dia e 
atualmente possui um esto-
que de cerca de 4 milhões de 
m3 de produto.

A companhia informou 
que tem informado aos seus 
clientes e às autoridades de 
saúde locais sobre variações 
de consumo de oxigênio. A 
empresa solicitou que as ne-
cessidades de acréscimo no 
fornecimento do produto e a 
previsão da demanda sejam 
comunicadas formalmente e 
em tempo hábil. “Isso por-
que compete às instituições 
de saúde públicas e privadas 
sinalizar qualquer incre-
mento real ou potencial de 
volume de gases às empre-
sas fornecedoras, de modo 

que a empresa possa ajustar 
a logística de fornecimento 
por conta da necessidade de 
mais veículos na operação”, 
informa nota enviada pela 
assessoria de imprensa.

A empresa frisa que os 
estabelecimentos têm aces-
so a “dados que compõem o 
panorama epidemiológico 
da Covid-19, como o índice 
e a velocidade de contágio 
da doença, o crescimento da 
taxa de ocupação de leitos, 
a abertura de novos leitos, 
a implantação de hospitais 
de campanha, a quantida-
de de pacientes atendidos, 
bem como a classificação 
dos casos”. “A White Martins 
– como qualquer fornecedo-
ra deste insumo – não tem 
condições de fazer qualquer 
prognóstico acerca da evolu-
ção abrupta ou exponencial 
da demanda”, finaliza.

| IntErIor | Em nota sobre a possível falta de oxigênio, a Secretaria 

da Saúde afirma que o Ceará “tem estrutura para dar suporte garantido em suas unidades de saúde”

Fornecedora alerta 
para possível falta 
de oxigênio

AnA rute rAmires

ruteramires@opovo.com.br

FÁbio liMa

Fornecedores alertam para a necessidade de 
logística para o armazenamento do oxigênio

Quatro municípios  
já solicitaram  
transferência de paciente

Com o aumento das hospi-
talizações e, consequentemen-
te, necessidade de suporte de 
oxigênio para pacientes com 
Covid-19, a pressão para forne-
cimento do insumo aumenta. 
Pelo menos quatro municípios 
já solicitaram ao setor de regu-
lação do Estado a remoção de 
pacientes por conta de dificul-
dades de suprimento de oxigê-
nio: Caucaia, Beberibe, Maran-
guape e Eusébio.

As prefeituras não chegam 
a confirmar a falta do insu-
mo, mas admitem grande 

demanda por oxigênio e pe-
didos de transferência de pa-
cientes para desafogar as re-
des locais de saúde.

Conforme a secretária exe-
cutiva de Vigilância e Regula-
ção da Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa), Magda Almeida, 
os municípios citados apresen-
taram dificuldades de abas-
tecimento ou logística que re-
sultaram na necessidade de 
transferência de pacientes. 
Contudo, outros municípios 
também podem estar sob risco 
da falta do insumo.

Dificuldade de suprimentos
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Hospital privado de Fortale-
za descumpriu os protocolos de 
armazenamento e transporte de 
amostras suspeitas da nova va-
riante da Covid-19 para a reali-
zação de análise laboratorial.

As substâncias foram envia-
das na mesma caixa de trans-
porte usada por serviço delivery 
terceirizado, que também é usa-
do para entrega de alimentos, 
sem identificação de risco, tam-
pouco armazenamento ade-
quado. O trabalhador que fez a 
entrega presta serviço a uma 
empresa de entrega motoriza-
da e não sabia que transportava 
substâncias de risco biológico.

O hospital foi autuado por não 
atender a três requisitos obriga-
tórios. A Secretaria de Vigilância e 
Regulação aguarda a defesa para 
poder expedir multa. Se incorrer 
novamente, a unidade particular 
pode ter o alvará cassado. O ór-
gão não informou qual hospital 
cometeu a irregularidade.

“As amostras não condicio-
nadas corretamente apresen-
tam o risco de contaminar a 
superfície e por consequência 
pessoas”, frisa Magda Almeida, 
secretária executiva de Vigilân-
cia e Regulação da Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa). 

Um dos erros foi o transpor-
te de amostras biológicas sem 
identificação da classificação de 
risco do material. Outro des-
cumprimento foi terceirizar o 
transporte das amostras para 
empresas não licenciadas junto 
ao órgão de vigilância sanitária 
local competente.

A terceira inconformidade 
foi referente ao prestador de 
serviço de transporte tercei-
rizado não ter infraestrutura, 
conhecimento e treinamento 
adequado para desempenhar o 
transporte de material biológi-
co de maneira adequada.

“O trabalhador é o menos 
culpado, mas com certeza será 

o mais prejudicado. Não sabia 
nem o que estava transportando. 
Fez só a entrega que foi devolvi-
da”, alerta a secretária. A cada 
reincidência, a multa aplicada 
dobra. A unidade já havia sido 
notificada da irregularidade, 
contudo, enviou as amostras de 
forma inadequada novamente. 

“(O entregador) relatou não ter 
conhecimento do conteúdo e não 
sabia da possibilidade de ser de 
risco biológico o material que iria 
transportar. Afirmou ainda que já 
havia realizado entregas de ali-
mentos em outras entradas desta 
unidade”, detalha a secretária.

Após o ocorrido, a Secretaria 
de Vigilância e Regulação refor-
çou aos laboratórios e hospitais 
particulares as normativas que 
devem ser seguidas para o envio 
e transporte de amostras.

“O senso comum reforça 
sempre a crítica sobre o que é 
público, mas os setores privados 
também têm fragilidades em re-
lação a segurança do paciente e 
biossegurança que precisam ser 
corrigidos”, acrescenta. 

| RISCo bIológICo | O transporte inadequado das amostras, que estavam sendo encaminhadas  

para análise laboratorial, apresenta risco de contaminação. Hospital foi autuado pela irregularidade 

Amostras suspeitas de nova variante 
da Covid-19 são transportadas por 
serviço delivery em Fortaleza 

divulgação

EntrEgador de aplicativo transportando 
material contaminado com coronavirus

As amostras não 

condicionadas 

corretamente 

apresentam o risco 

de contaminar a 

superfície e por 

consequência 

pessoas”

magda almeida, secretária 
executiva de vigilância e 
regulação da Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa)

ArmAzenAmento dAs AmostrAs

PRoCEDImEntoS DE vIgIlânCIA

embalar as amostras 
uma a uma ou colocar em 
estantes revestidas com 
filme PvC/embalagem 
plástica e/ou mantas;

as amostras identificadas 
corretamente e 
devidamente protegidas 
deverão ser 
acondicionadas em uma 
caixa de isopor, devendo 
ser 01 isopor para 

amostras e 01 isopor para 
amostras sanguíneas.

Caso as amostras não 
preencham 
completamente a caixa, 
ocupar com isopor, flocos, 
papel toalha estes 
espaços para não haver 
deslocamento dos tubos 
durante o transporte, 
causando vazamento e 
contaminação dos outros 

tubos, da embalagem e do 
ambiente como todo;

Critérios para 
manutenção da 
temperatura: adicionar o 
quantitativo de gelo 
descrito abaixo de acordo 
com o tamanho do isopor/
container para correta 
manutenção da 
temperatura do 
transporte.
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RICARDO MOURA

É PRECISO, NO ENTANTO, 
QUE OS AGENTES SE 
PERCEBAM COMO 
TRABALHADORES E NÃO 
COMO MÁRTIRES DE UMA 
LUTA IDEOLÓGICA ENTRE 
O BEM E O MAL

NEGACIONISMO E ARMAMENTO DA POPULAÇÃO 
SÃO AMEAÇAS À VIDA DOS POLICIAIS

N
ão é segredo que o presidente Jair Bolsonaro possui 
ascendência sobre os profissionais de segurança - in-
cluindo aqui policiais, vigilantes, agentes penitenciários 
e guardas municipais - desde a época da campanha elei-

toral. O discurso de que a segurança pública e o combate à corrup-
ção seriam prioridades convenceu muita gente de que a sensação 
de insegurança acabaria se o país estivesse sob uma nova direção. 
Na prática, porém, a categoria passou a correr riscos desnecessá-
rios sem que houvesse a contrapartida devida. Destaco duas fontes 
permanentes de insegurança para quem atua na área da segurança 
pública: o negacionismo acerca do Coronavírus e a política de libe-
ração do uso de armas de fogo.

Desde a última sexta-feira, dia 5, milhares de policiais cearenses 
estão nas ruas, pela segunda vez, para impedir que as pessoas se 
aglomerem e que estabelecimentos cujo serviço não seja essencial 
abram suas portas. São profissionais que estão se colocando em 
risco visando à promoção da saúde da população diante da maior 
emergência sanitária do século.

Nesta semana, o Sindicato dos Policiais Civis do Ceará cobrou a 
adoção de medidas de prevenção para os profissionais. A categoria 
pede a volta do revezamento além de prioridade na vacinação. Há 
claramente uma insatisfação em se expor enquanto a recomendação 
geral é ficar em casa.

Para quem defende a categoria, o melhor seria que as pessoas 
pudessem cumprir as determinações dos órgãos de saúde: uso de 
máscara, distanciamento social e evitar aglomerações. Quanto mais 
essas normas forem cumpridas, menos necessidade haverá de um 
isolamento social rígido. A persistência da pandemia e seu agravamento, 
contudo, são resultados de um movimento negacionista que teima em 
descumprir tudo o que a ciência prescreve sobre o assunto.

Em vez de fortalecer a campanha em torno da aquisição de vacinas, 
algumas lideranças políticas ligadas aos policiais atuam propagando 
desinformação. Quem sofre na pele os danos dessa cegueira ideológica 
são justamente as pessoas representadas por tais porta-vozes. A 

título de exemplo, dois inspetores 
da Polícia Civil morreram de 
Covid-19 recentemente. Quantos 
mais precisam perecer?

Uma segunda fonte de riscos 
é a liberação indiscriminada 
de armas de fogos.  Quando se 
observa o plano de campanha 
do Governo Federal, é possível 
notar, desde aquele momento, 
que a segurança pública ocuparia 
um espaço reduzido nas políticas 
públicas. Das oito propostas 
destacadas (slide 32), apenas 
duas fazem menção direta 
aos profissionais. O primeiro 
fala em “Investir fortemente 
em equipamentos, tecnologia, 
inteligência e capacidade 
investigativa das forças policiais” 
enquanto o segundo versa 
sobre o excludente de ilicitude: 
“Policiais precisam ter certeza de 
que, no exercício de sua atividade 
profissional, serão protegidos 
por uma retaguarda jurídica”.

Os investimentos previstos 
ainda não vieram, pelo menos 
não na proporção esperada. A 
implementação do Sistema Único 
de Segurança Pública (Susp), 
iniciada no Governo Temer, anda 
a passos de tartaruga. Trata-
se de uma legislação bastante 
avançada que visa integrar 
e potencializar as forças de 

segurança, gerando resultados 
efetivos. Para quem atua na área, 
deveria ser a prioridade número 
zero do Governo Federal, mas 
quase não vemos cobranças 
nesse sentido.

Sem melhoria nas condições de 
trabalho e maior investimento 
na capacitação profissional, o 
excludente de ilicitude se torna 
um meio de fazer populismo em 
torno de uma situação-limite da 
atividade policial. Quanto mais 
treinadas e preparadas, menos 
letais as forças de segurança 
são. É uma evidência apontada 
em diversos estudos sobre o 
assunto. A PM de São Paulo, por 
exemplo, vem investindo em 
treinamentos visando à redução 
da letalidade policial com 
resultados muito promissores, 
como já mostrado nesta coluna.

Da lista de promessas, apenas 
a que previa a reformulação do 
“Estatuto do Desarmamento 
para garantir o direito do 
cidadão à LEGÍTIMA DEFESA sua 
(sic), de seus familiares, de sua 
propriedade e a de terceiros” 
avançou, mas muito à base da 
publicação de decretos. Dotar a 
população de armas de fogo de 
maneira irrestrita não parece ser 
uma estratégia muito inteligente 
em um país no qual o número de 

homicídios chega a 43 mil por ano.

O mais sensato seria justamente 
tirar de circulação o arsenal já 
existente e fortalecer os sistemas 
de controle, monitoramento e 
rastreamento de armas de fogo 
e munições. A correlação entre 
leis mais flexíveis e aumento 
nos assassinatos é mais do que 
comprovada. Além disso, o ônus 
da liberação do armamento 
recairá primordialmente nas 
policias estaduais, que têm 
como atribuição o policiamento 
ostensivo. Infelizmente, parece 
que será preciso assistirmos 
à multiplicação de casos de 
policiais sendo alvejados durante 
abordagens cotidianas para que 
se perceba o caráter danoso 
dessa medida.

Ainda há tempo de mudar esse 
cenário, fazendo com que o 
sistema de segurança pública seja 
fortalecido e seus profissionais, 
valorizados. É preciso, no 
entanto, que os agentes se 
percebam como trabalhadores 
e não como mártires de uma 
luta ideológica entre o bem e o 
mal. Há muita gente lucrando 
política e economicamente 
com essa situação. E não são 
os profissionais da segurança 
que arriscam suas vidas 
diariamente nas ruas. 
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Introdução à Ciência do Direito na Apresentação: O menos 
importante é quem é apresentado ao mais importante, 
exemplo, o Lúcio Brasileiro ao governador do Estado.

O mais jovem é quem é apresentado ao mais idoso, o homem 
é quem é apresentado à mulher. 

O estrangeiro é quem é apresentado ao nativo, o padre é 
quem é apresentado ao bispo. 

O jogador de futebol, mesmo famosíssimo, tal Pelé, é quem é 
apresentado ao treinador, e quem chega é que é apresentado 
a quem já se encontra. 

Pertinente observar que quem apresenta é que declina os 
nomes dos apresentados e, se possível, o que fazem na vida. 

Se limitando os introduzidos a formular o “muito prazer”, 
sendo que a mulher é sempre quem se manifesta primeiro, 
nessa exaltação.

COM nataliciante Joaquim Gadelha, grão-
senhor do Cipó e Médico Humanitário, do 
tipo que salva vidas e almas 

LOAS

Confreiro Vicente Alencar andou em busca de nossa 
comandante-em-chefe Luciana Dummar. 

Objetivava parabenizar editorial de adeus ao Diário do 
Nordeste, na Primeira Página de O POVO, que considerou 
brilhante e pertinente. 

MAIÚSCULA

Na Quinta de hoje, com um G bem grande de graciosa, Graça 
da Escóssia. 

Estou me referindo, no caso, à ilustração do meu blog Avenida.

PASSATEMPO 

Muito próprio para os tempos herméticos que estamos 
vivendo.

Coletânea Refúgio nas Letras, da Academia Juvenal Galeno, 
quem envia é organizador Bernivaldo Carneiro, que, entre 
outras vantagens, é geógrafo. 

RONDA DOS NATAIS 

Dia Internacional da Mulher, só 
marmanjos: Geraldo Luciano .... 
Romeu Duarte, cuja manifestação 
about me foi para primeira estante das 
coisas preciosas .... Célio Gurgel, um 
dos três varões de Tereza e Fernando 
Cirino .... Danilo Arruda .... Eduardo 
Carvalho .... George Assunção, que 
matrimoniou neta do Reitorão, filha de 
Zuleide e Paulo Elpídio. 

BON MOT
QUANDO A 
ESCURIDÃO É 
SUFICIENTE, A 
GENTE PODE VER AS 
ESTRELAS. (RALPH 
WALDO EMERSON, 
COLEÇÃO OTO DE SÁ 
CAVALCANTE

Com raízes profundas, o Dia 
Internacional da Mulher, 8 de 
março, celebrado hoje, serve 
para marcar as conquistas al-
cançadas pela classe. Além das 
homenagens, a data é símbolo da 
resistência feminina em busca 
da igualdade de gênero.

Nesse cenário, a Fundação 
Demócrito Rocha, em parce-
ria com a Câmara Municipal de 
Fortaleza, busca colaborar com 
a causa expandindo conheci-
mento e promovendo a forma-
ção e a conscientização sobre o 
tema do enfrentamento à vio-
lência contra a mulher.

Segundo informações de 
Valéria Xavier, coordenadora 
executiva do projeto no O POVO, 
foram 65.102 inscritos no curso. 
Para Valéria, o dado, além de 
impressionar, é capaz de de-
monstrar a capilaridade do cur-
so de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher.

Ao todo, o programa chegou 

a 3.520 cidades, tendo repre-
sentantes de 63,2% dos municí-
pios brasileiros. Além do elevado 
número de inscritos no País, a 
proposta teve grande adesão de 
participantes com nível de es-
colaridade mais alto: 38,8% têm 
pós-graduação e 32,6% têm o 
superior completo.

Dos mais de 65 mil partici-
pantes, 18,5% atuam como pro-
fessores. Funcionários públicos 
das esferas judiciária, legisla-
tiva e executiva representam 
10,9% e funcionários de em-
presas privadas aparecem com 
11,2% das inscrições.

As mulheres representaram 
90% das inscrições no curso, que 
teve 10% de engajamento do pú-
blico masculino. O formato de 
ensino à distância (EaD) contou 
com 140 horas/aula. O curso foi 
dividido em 12 fascículos digitais, 
12 videoaulas e 12 radioaulas, to-
dos disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA).

Em agosto de 2020, a Lei Ma-
ria da Penha completou 14 anos 
de vigência no Brasil. Mesmo 
com muitos avanços, a luta das 

Curso de enfrentamento à 
violência contra a mulher chega 
a 63,2% dos municípios
| PARCERIA | Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Câmara Municipal 

de Fortaleza, busca contribuir para a redução dos índices de violência doméstica

mulheres por respeito e igual-
dade ainda encontra grandes 
obstáculos no Brasil, é o que 
mostram os números divulga-
dos pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos.

As denúncias de violência 
contra as mulheres, recebidas 
pelo número 180, cresceram sig-
nifi cativamente desde março de 
2020, data em que os primeiros 
casos de Covid-19 ainda começa-
vam a ganhar destaque no país. 
Os dados apontam um cresci-
mento de 13,35% em fevereiro; 
17,89% em março; e 37,58% em 
abril, quando comparados aos 
mesmos períodos de 2019.

Segundo o balanço divulga-
do no último domingo, 7, foram 
registradas 105.671 denúncias 
de violência contra a mulher 
em 2020. A pasta informou que, 
do total de registros, 75.753 
denúncias são referentes à 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher, representan-
do 72% das denúncias.

Os outros 29.919 casos (28%) 
possuem ligação com a violação 
de direitos civis e políticos, nos 
quais estão inclusos condições 
análogas à escravidão, tráfi co 
de pessoas e cárcere privado. 
Há, ainda, a relação com a li-
berdade de religião e crença, 
além de acesso a direitos so-
ciais como saúde, educação, 
cultura e segurança.

Os números ressaltam a im-
portância da parceria entre a 
Fundação Demócrito Rocha e a 
Câmara Municipal de Fortaleza, 
que, por meio do curso, buscam 
contribuir para a redução dos 
índices de violência doméstica e 
familiar contra mulheres e me-
ninas na cidade de Fortaleza, no 
Ceará e no Brasil, atuando não 
apenas no combate à violência 
já instalada mas, sobretudo, na 
prevenção do acontecimento 
desses casos.

O presidente da Câmara 
Municipal de Fortaleza, An-
tônio Henrique (PDT) desta-
ca a importância do projeto. 
“A parceria com a Fundação 
Demócrito Rocha é longa e já 
tivemos outros exemplos de 
sucesso, como o curso que dis-
cutiu a exploração sexual de 
crianças e adolescentes.

Para Antônio Henrique, a Câ-
mara Municipal de Fortaleza tem 
a responsabilidade de buscar so-
luções para as questões sociais 
que afetam a população. 

AULAS

O programa 
chegou 
a 3.520 
cidades, tendo 
represen-
tantes de 
63,2% dos 
municípios 
brasileiros

r
GABRIEL BORGES
gabriel.borges@opovo.com.br

 Dos mais de 65 
mil participantes, 
18,5% atuam 
como professores. 
Funcionários 
públicos das 
esferas judiciária, 
legislativa 
e executiva 
representam 10,9% 
e funcionários de 
empresas privadas 
aparecem com 11,2% 
das inscrições

VALÉRIA XAVIER
Coordenadora executiva do 
projeto no O POVO
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E
m 1949, na introdução 
do primeiro volume do 
livro “Segundo Sexo”, a 
filósofa Simone de Beau-
voir falava da sua hesi-
tação em escrever um 

livro sobre mulher e como o tema 
era irritante, principalmente para 
as mulheres. O assunto é velho e 
repetitivo, mas também absoluta-
mente necessário: da Pré-História 
ao século XXI, permanecem os rela-
tos de desigualdade e perversidade 
das relações entre gêneros.

No final do século XIX, pensava-
se que a abertura das portas das fá-
bricas para a mão de obra feminina 
seria também a sua libertação. Não 
foi o que aconteceu: a classe ope-
rária feminina permaneceu como o 

“segundo sexo”, ganhando menos que 
os homens. O Dia Internacional da 
Mulher, comemorado hoje, foi con-
cebido como marco dessa luta em 
prol de justiça. As conquistas são in-
discutíveis, mas há ainda uma longa 
jornada para melhorar as relações no 
trabalho, dentro das famílias e na so-
ciedade em geral.

Em pleno século XXI, com mulhe-
res comprovando no dia a dia suas 
habilidades e competências físicas 
e intelectuais para exercer diver-
sos cargos e posições na sociedade, 
ainda é necessária a reafirmação 
das causas femininas, as quais en-
globam atualmente vários perfis de 
mulheres. O problema permanece 
concentrado no machismo estrutu-
ral, entranhado nos discursos mais 

sutis que vão da religião à ciência. 
Enquanto heroínas são aclamadas 
em séries e livros, cotidianamente 
há cobranças de ideais de beleza; 
questões sobre a objetificação do 
corpo feminino; e uma sobrecarga 
de trabalho e de responsabilidades 
sobre as mulheres, principalmente 
entre as mais pobres.

O isolamento social ampliou o tra-
balho doméstico e os cuidados com 
tarefas designadas culturalmente ao 
sexo feminino. As mulheres passa-
ram a ter uma sobrecarga maior de 
tarefas quase insuportável. 

Diante de tudo isso, conquistas 
também foram percebidas. Talvez a 
principal dela seja a consciência de 
que é preciso continuar nessa evo-
lução. Conforme disse Simone de 

Beauvoir: “não somos apenas uma 
espécie animal, mas uma realidade 
histórica”.

Em meio à violência da qual as 
mulheres são vítimas, também há 
uma trilha importante de lideran-
ças femininas. Apesar da pandemia 
de Covid-19, mulheres brasileiras 
ocuparam mais cargos de chefia, re-
presentando 39% dos executivos no 
País, conforme a pesquisa Women 
in Business da Grant Thornton. Por 
tudo isso, nesta segunda-feira, pu-
blicamos matérias especiais sobre 
um novo pensamento feminino, apre-
sentado através de perfis de mulhe-
res, personagens que são referência e 
modelos para novas formas de agir e 
que contribuem para outra forma de 
percepção dos aspectos femininos.

Mulheres: a permanência de lutas históricas

smartphones, notebooks, 4G, Zoom, etc.
A lotação dos transportes públicos, que 

sempre foi um drama nos horários de 
pico, tornou-se, hoje, um dos principais 
riscos de propagação do vírus e a melhor 
distribuição do seu uso, ao longo do dia, 
depende, exatamente, de termos uma ci-
dade mais fl exível. 

Novas alternativas de transportes de 
massa, como a expansão do metrô, e in-
dividuais, como a massifi cação do uso de 
bicicletas e patinetes para distâncias mais 
curtas, são necessárias, porém a solução 
defi nitiva seria a fl exibilidade da organiza-
ção das atividades pessoais e profi ssionais 
em horários diferentes. 

É preciso criar cidades que se adaptem 
mais rapidamente, que sejam mais demo-
cráticas e menos desiguais quanto ao aces-
so às oportunidades. 

lchavesneto@uol.com.br 

O enfrentamento da pandemia exige 
a redução da transmissão do vírus e isso 
só será possível através da imunização. A 
imunização defi nitiva virá com a univer-
salização da vacina, enquanto isso não 
acontece é necessário evitar-se as aglo-

merações, a fi m de impe-
dir o colapso do sistema 
de saúde.

Uma das calamidades 
urbanas do nosso século 
é que a maior parte da 
sociedade deseja fazer 
atividades similares si-
multaneamente. Se, de 
outra forma, existissem 

hábitos pessoais e profi ssionais mais 
fl exíveis, as cidades funcionariam muito 
melhor com inúmeros impactos socioe-
conômicos positivos.  

Os espaços públicos, desde o início da 
pandemia, vêm sofrendo crescente esva-
ziamento, isso torna mais difícil o convívio 
saudável entre as pessoas e provoca frag-
mentação e segregação. 

A cidade é o território onde se mate-
rializam os fl uxos socioeconômicos de 
pessoas, mercadorias e informações. A 
concentração desses fl uxos em determi-
nados horários sobrecarrega as infraes-
truturas correspondentes, com grandes 
impactos negativos. 

É possível usar o mesmo princípio para 
evitar o pico nos fl uxos e estrangular o bom 
funcionamento das cidades, isso já vinha 
acontecendo progressivamente, mas a 
pandemia obrigou que todos se adequas-
sem de forma muito mais rápida. Os avan-
ços tecnológicos que permitiram essa fl exi-
bilização e as conexões são possíveis pelos 

A pandemia e a fl exibilidade das cidades

PHD em Desenvolvimento Regional 

e Panifi cação Territorial pela 
Universidade de Barcelona e 

Conselheiro Federal de Economia.

Lauro Chaves Neto 

fernando@vervecom.com.br

Tenho inveja do idiota que enfrenta a 
pandemia sem máscara, que reúne cinco 
ou dez amigos para comemorar. Tenho 
inveja do idiota passeando na beira-mar, 
olhando o pôr do sol. Ah como eu invejo 
o idiota esférico transbordando felicidade 

numa mesa de bar, cer-
cado de outros idiotas. 
Eu não sei quando, mas 
em algum momento da 
minha vida eu cometi um 
erro crasso e fui expulso 
do país dos idiotas. 

O fato é que eu estou 
saudável, mas infeliz, se é 
que é possível estar sau-

dável e infeliz. Na verdade, estamos todos 
doentes, nós, os idiotas e os que

estão superlotando os hospitais, boa 

parte desses por responsabilidade do idio-
ta que aglomera, mantendo todas as regras 
de segurança, máscara no bolso, álcool em 
gel sobre a mesa e pertinho dos amigos. 
“Apesar de tomar todos os cuidados, fui 
diagnosticado com covid”, essa é a declara-
ção padrão do idiota contaminado. 

Sem vacinas, por responsabilidade ex-
clusiva do presidente da República, com 
novas cepas do vírus, estamos entregues 
a má sorte, a roleta gira e não é mais um  
número, agora é sempre um nome e todo 
dia eu tenho medo de que seja o seu, por-
quê se for o meu o silêncio eterno, mas você 
vai me fazer uma falta inenarrável, quantas 
histórias fi caram sendo repetidas na mi-
nha mente, quanta dor meu coração pode 
suportar com a sua ausência para sempre. 

Temos que frear o ímpeto, o sorriso 

abundante e a falta de vergonha na cara do 
idiota a qualquer custo. Do idiota na presi-
dência e do idiota no ministério da saúde. 
Temos que frear a idiotice do

empresário que pensa em salvar seu  
negócio expondo funcionários e clientes. 
Mas algo precisa ser feito, sim precisamos 
pressionar o governo federal a comprar va-
cinas e deixar o SUS trabalhar. Só as vacinas 
podem por fi m à pandemia para que, com 
máscaras e coragem, possamos ir às urnas 
derrotar a extrema direita em 2022. 

Eu estou cansado de estar dentro de 
casa, de não poder abraçar meus amigos, 
de beber sozinho, de quase não ver meus fi -
lhos e minhas irmãs, estou indignado com a 
morte de mais de mil brasileiros por dia. Do 
jeito que as coisas andam, vou acabar tendo 
que acreditar em Deus. 

Tenho inveja do idiota

Sociólogo e 

publicitário

Fernando Costa

comunicacao@sindmedce.org.br

Após o fi m das eleições para a diretoria 
do Sindicato dos Médicos do Ceará e em 
respeito aos nossos associados, venho, em 
nome de nossa tão estimada instituição, 
defendê-la das inverdades proferidas por 
pequeno grupo insatisfeito com o resulta-

do do processo eleitoral. 
Em relação ao tra-

balho operacionalizado 
pela entidade durante o 
pleito, o sindicato afi r-
ma que a votação para 
a escolha dos novos 
membros que irão ge-
rir a instituição (triênio 
2021 – 2023) transcorreu 

conforme os ditames da Lei e do Estatuto 
da entidade, do Edital da Eleição, ampla-
mente divulgado, e da anuência da Junta 

Eleitoral - empossada de forma paritária 
e democrática. É preciso lembrar que o 
referido órgão colegiado foi formado por 
representantes das duas chapas inscritas 
para o processo, o que torna inválidas as 
acusações de parcialidade nas eleições. 

Democracia não é uma palavra que 
pode ser utilizada de forma vazia. Seu 
signifi cado é denso e sua prática necessá-
ria, que inclui o espaço ao contraditório, o 
compromisso com a verdade e a aceitação 
da vontade coletiva por meio do voto. Do 
contrário, é apenas falácia. 

A entidade é reconhecida pelo seu tra-
balho em prol dos médicos cearenses, 
sendo referência nacional na defesa da 
categoria. Nossas ações incluem também 
o debate de políticas públicas efi cientes na 
saúde e uma atuação enérgica em meio à 

crise do coronavírus. Atualmente, esta-
mos em campanha pela vacinação de toda 
a classe médica contra a Covid-19. Tam-
bém destaco a atuação imparcial e inde-
pendente do sindicato. O que torna obs-
cena a tentativa de associar a entidade ao 
número de mortos na pandemia. 

A diretoria do sindicato faz questão 
de lembrar que a instituição atua por um 
propósito maior: trabalhar em prol de 
melhores condições para o médico. Por-
tanto, após as eleições, é imprescindível 
que a categoria permaneça unida, pois 
ainda há muito o que se fazer pela classe. 
Por fi m, o Sindicato dos Médicos do Ceará 
agradece a confi ança dos 2.235 médicos 
que exerceram, de forma democrática e 
participativa, direito ao voto nas Eleições 
Sindicais 2021.  

Democracia: do discurso vago à prática

Diretor Financeiro e de 

Patrimônio do Sindicato dos 

Médicos do Ceará 

Leonardo Alcântara
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IdeIas

Informações inverídicas ou distor-
cidas fazem parte do universo polí-
tico desde a antiguidade. “A vida dos 
12 Césares”, escrita pelo historiador 
Suetônio em 121 d.C é repleta de cria-
ções do tipo. Vamos encontrar o mes-

mo fenômeno na 
França de Bonapar-
te e na Inglaterra 
vitoriana. Viajando 
no tempo e no espa-
ço, encontraremos 
o mesmo no Brasil. 
Do Império ao go-
verno Vargas, pas-
sando pela ditadura 

militar, as mentiras reinavam. Com a 
democratização das redes sociais, as 
fake news alcançaram capilaridade, 
fugindo do controle da imprensa. Na 
última década, a prática se organizou 
principalmente no universo subter-
râneo da internet. No governo Bol-
sonaro, temos a consolidação pública 
da fake news institucional. 

O presidente não é o primeiro Che-
fe de Estado brasileiro a distorcer e 
inventar casos. Contudo, em seu go-
verno, o fenômeno se disseminou e 
recebeu amparo institucional, seja 
pela participação ativa de diferen-
tes agentes ministeriais ou mesmo 
pela inércia daqueles que poderiam 
deter tais ações. O choque veio com 
mais força durante a pandemia. O 
desprezo pela ciência, organismos 

internacionais e trabalho dos pro-
fissionais de saúde é diário. Reco-
mendações sanitárias para o uso de 
máscaras, distanciamento social e 
vacinação são tratadas como mera 
opinião ou exagero da imprensa e 
prontamente criticadas pelos exérci-
tos virtuais. O alvo mais recente foi o 
orçamento público. Para se defender 
das pressões políticas, o presidente 
apresentou uma planilha com valores 
altíssimos que teriam sido repassa-
dos aos governos estaduais em 2020. 
A postagem foi rapidamente nega-
da pelos governadores. Os recursos 
reais enviados para o combate da Co-
vid-19 foram bem menores. São da-
dos públicos que podem ser checados 
nos portais da transparência. 

Não é apenas uma questão retóri-
ca. Impacta diretamente as políticas 
públicas. Não há dúvida que o con-
fronto permanente com a realida-
de, tão característico dos populistas 
contemporâneos, se tornou um mé-
todo do exercício do poder. Pode-
mos perceber isso com a vacinação 
em larga escala que o novo governo 
americano vem registrando. Bem 
diferente do negacionismo da Era 
Trump. São redes (públicas e pri-
vadas) gigantescas que se retroali-
mentam, regadas agora com recurso 
público. E assim, seguimos colecio-
nando mortos e factoides, fortale-
cendo a democracia do vale tudo. n

A consolidação da fake news 
institucional

cleytonvmonte@gmail.com

Cientista político, professor 

universitário e pesquisador do 

lePeM (laboratório de estudos 

sobre Política, eleições e Mídia) 

cleyton monte

Nesses tempos inglórios de pande-
mia, uma notícia efetivamente mere-
ce destaque: a possibilidade do Ceará 
vir a ser um grande polo produtor/
exportador de “hidrogênio verde”, 
conforme anunciado no dia 19 de fe-

vereiro pelo gover-
no estadual.

Notícia relevante 
por vários aspec-
tos. Primeiro, pela 
disposição das en-
tidades produtivas, 
através da Fiec, e da  
academia, por meio 
da UFC, se disporem 

a contribuir para posicionar o estado 
do  Ceará como referência mundial 
em economia sustentável. E, em con-
sequência , auxiliarem na criação do  
“hub de hidrogênio verde” no Porto 
do Pecém, onde a empresa australia-
na Energix Energy se dispõe a aplicar 
U$ 5,4 bilhões - talvez o maior inves-
timento privado que o Brasil receba 
nos próximos dois ou três anos.

Mas há outras sutilezas a serem 
consideradas. Por qual razão um 
grupo australiano escolheu justa-
mente o Ceará para um investimento 
tão expressivo? E fabricar, por exem-
plo, um combustível cuja utilização 
num automóvel resulta em água no 
escapamento em vez de gás carbôni-
co? Talvez as respostas estejam as-
sociadas a iniciativas anteriores dos 

cearenses. Em 2003 o Ceará instalou 
o primeiro parque eólico do Brasil, 
no Mucuripe. Uma experiência que se 
propagou pelo País. (Agora a ques-
tão é tratar de energia solar e a 
partir dos ventos em instalações 
no mar - ou off shore)

E essas fontes limpas (sol e ven-
tos), combinadas, vão ajudar a ga-
rantir a produção de uma energia  
efetivamente verde e de grande po-
tencial (o hidrogênio) - numa  equa-
ção que não resulta em mais emis-
são de carbono na atmosfera. As 
aplicações do hidrogênio são muitas 
e vantajosas. Pode, por exemplo, 
ser transportado em navios e ex-
portado. E aí entra outra iniciativa 
cearense importante: o Porto do 
Pecém, com localização privilegiada 
em relação a muitos mercados.

No lançamento do projeto hi-
drogênio verde, o governador Ca-
milo Santana ressaltou o valor do 
investimento; a geração de em-
pregos associados; a atração de  
tecnologia inovadora e disse tam-
bém que o Ceará pode se tornar um 
exportador de energia para outros 
estados e até países. A fala do go-
vernador pode parecer demasiada 
otimista, mas também pode ser 
lida como um reconhecimento da 
capacidade empreendedora dos 
cearenses. Somos vocacionados a 
superar desafios e inovar. n

Notícia realmente relevante

maia.junior@sedet.ce.gov.br

engenheiro civil e secretário 

estadual do desenvolvimento 
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maia Júnior

Populismo econômico

Eleito no embalo de um discurso de liberalismo lide-
rado por Paulo Guedes, Jair Bolsonaro aos poucos vai 
mostrando sua verdadeira face no mundo da economia. 
O discurso real do Presidente não rima com as teses de 
Guedes e mostram um retorno aos seus tempos de parla-
mento, quando atacava privatizações e defendia um mo-

delo de governo forte e interventor. Bol-
sonaro mostra-se cada vez um produto 
do falido modelo militar que arrasou a 
economia brasileira.

A intervenção na Petrobrás foi apenas 
mais um episódio, mas que desta vez dei-
xou claras as raízes militares do capitão. 
Seduzido pelo populismo econômico, en-
controu nos instrumentos poderosos da 
presidência um atalho para popularidade 
fácil por meio do gasto público. Este peri-
goso caminho já foi trilhado por inúmeros 
mandatários e sempre leva a um mesmo 
resultado: um voo de galinha na econo-
mia e distribuição de renda ao custo de 

aumento da inflação e criação de déficits fiscais. 
Acreditávamos que o Brasil podia ter aprendido com 

erros dos governos militares e posteriormente com re-
cessão econômica vivida nos anos Dilma. Como sabe-
mos, contudo, nosso país sempre pode surpreender e 
parece estar embarcando novamente em uma aventura 
que não deixará saudades e acabará por destruir aque-
les ganhos políticos e econômicos duramente construí-
dos por décadas.

Diante de um governo militarizado, onde valem mais as 
estrelas no ombro do que a capacidade de gestão, Bolso-
naro fez a opção esperada. Os militares brasileiros jamais 
abraçaram o liberalismo econômico e certamente são 
muito céticos diante da agenda de Guedes. Defensores de 
um Estado grande e atuante, estão em sintonia com o ca-
pitão que ocupa a cadeira presidencial. 

A conta não fecha, como é comum nestes casos, mas os 
ganhos políticos empurram os custos da aventura para 
as gerações seguintes. O populismo econômico, portanto, 
serve para aqueles que estão no poder e não irão conviver 
com seus desdobramentos em momentos futuros, uma 

vez que seguem blindados pelos mecanismos de proteção 
do Estado. Populistas governam olhando para a próxima 
eleição, jamais para a próxima geração. Uma manobra que 
mais de uma vez já ceifou o futuro do Brasil.

A pandemia foi a justificativa para esta guinada nas 
contas públicas. Sem planejamento ou ações efetivas que 
protegessem o emprego e a sobrevivência empresarial do 
abalo econômico, o País se tornou refém de meras medi-
das assistencialistas que se resumem na transferência de 
renda pura e simples. Uma medida paliativa, de alto custo 
e que deixa de criar instrumentos para recuperação eco-
nômica da população.

Se de um lado Bolsonaro opta pela tática do confronto, 
de outro começa a trilhar com maior convicção o populis-
mo econômico. O resultado é perigoso. Estamos vendo a 
perda de credibilidade do País no exterior, queda nas bol-
sas e alta no dólar. O mundo enxerga que de forma cíclica 
adentramos pelo populismo, seja pela direita ou pela es-
querda. Um erro, que se não for corrigido, colocará nossa 
credibilidade em xeque por décadas, perdendo mais uma 
geração para nossos próprios erros. n

contato@casapolitica.com.br
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Seção oBedeCeM à graFIa da 

éPoCa eM que ForaM PuBlICadaS.

Há 20 anos
2001. poLÍTIcA

Multidão no adeus a Mário Covas

Um corredor humano de quase 105 quilômetros entre o 
Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e o cemitério do 
Paquetá, em Santos. Mais de 400 veículos fizeram ontem 
o cortejo do governador Mário Covas (PSDB). Além do 
acompanhamento de milhares de cidadãos, as últimas 
homenagens a Covas tiveram um discurso emocionado 
do presidente Fernando Henrique Cardoso.

2001. AbL

Rachel de Queiroz é homenageada
A escritora cearense Rachel de Queiroz, primeira 
mulher a ingressar na Academia Brasileira de 
Letras (ABL), há 25 anos, será homenageada no Dia 
Internacional da Mulher. Hoje, ela recebe em casa o 
presidente da ABL, Tarcísio Padilha, para uma rápida 
solenidade. Ele considerou Rachel “um tesouro do País 
e orgulho para a ABL”.

Há 40 anos
1981. cIDADES

Itaperi cresce com problemas

Entre o Castelão e a Parangaba é visível o crescimento. 
Residências luxuosas e casas humildes convivem 
pacificamente. A valorização da área é consequência de sua 
descoberta por imobiliárias, cujos loteamentos resultaram 
na edificação de conjuntos residenciais. Mas há problemas 
na antiga Serrinha, hoje Itaperi. A infra-estrutura não é 
suficiente e não acompanha o avanço do bairro.

1981. cENÁrIo

Seca mata lagoas de Fortaleza
A imagem mais real da seca está nas lagoas da área 
metropolitana de Fortaleza. Todas a nível quase zero, o que 
não acontecia há muitos anos em nossa cidade. Mesmo as 
maiores, como a lendária Messejana e a de Pajuçara, estão 
ameaçadas de secar por completo, o que, presume-se, não 
tardará. Por sua grande dimensão e profundidade, a lagoa 
do Tabapuá já praticamente desapareceu.

Há 60 anos
1961. ALmoFALA

“Senhor do Bonfim” segue encalhado
“Mestre” Jerônimo, o conhecido lôbo do mar cearense, sente na 
carne o problema do seu barco. O “Senhor do Bonfim”, que êle 
recebeu com a maior das alegrias em maio de 1960, do Governo 
Federal, após a perigosa aventura do “raid” Fortaleza-Buenos 
Aires, encalhou na praia de Almofala, em Acaraú. O “Senhor do 
Bonfim” é a sua vida, o sustento da família e dos doze homens 
que o acompanham na luta contra as incertezas do mar.

1961. ENSINo prImÁrIo

Amor das professoras em Milagres

MILAGRES – De Rui Côelho (Correspondente de O POVO) – Causa 
verdadeira revolta o descalabro em que se encontra o ensino 
primário em Milagres. Apesar de já funcionar aqui um Ginasio, 
o município não conta sequer com uma escola primária pública 
que atenda satisfatoriamente as centenas de crianças. Existe 
apenas um unico Grupo Escolar que, com as pesadas chuvas 
caídas ultimamente, desabou e não pode funcionar este ano.
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Virou rotina ver o Palmei-
ras-SP campeão na tempo-
rada 2020. Menos de 40 dias 
depois de conquistar a Copa 
Libertadores, o time de novo 
ergueu uma taça ao bater o 
Grêmio-RS por 2 a 0 neste 
domingo, no estádio Allianz 
Parque, em São Paulo, e ga-
rantir pela quarta vez o títu-
lo da Copa do Brasil. Além do 
troféu no torneio nacional e 
na competição continental, a 
equipe ganhou o Campeonato 
Paulista. Uma tríplice coroa 
para fi car na história.

Daqui alguns anos, quando os 
palmeirenses do futuro busca-
rem informações, vão se lembrar 
de que o clube viveu uma tempo-
rada mágica em 2020. A geração 
atual do clube se consolida de vez 
em uma patamar raro. Somente 
uma vez na história o Palmeiras 
havia ganhado três títulos na 
mesma temporada. Em 1993, a 
equipe comemorou o Paulistão, o 
Torneio Rio-São Paulo e o Cam-
peonato Brasileiro.

O Palmeiras da fi nal da Copa 
Brasil foi superior ao time que 
atuou na fraca decisão da Li-
bertadores e na decepcionante 
campanha no Mundial de Clu-
bes da Fifa. A equipe evoluiu 
e está mais criativa, um sinal 
de que não se acomodou nem 
se cansou com a longa tem-
porada. Um símbolo desse 
processo é o atacante Wesley. 
Após três meses fora por uma 
cirurgia no joelho esquerdo, o 
jogador de 21 anos voltou ao 
time e marcou gol na fi nal.

Depois da vitória palmei-
rense por 1 a 0 em Porto Ale-
gre (RS), o jogo começou em 
ritmo forte. O Grêmio abriu 
mão da necessidade de estu-
dar o adversário ou de sentir 
como seria a fi nal e logo foi 
para cima. A equipe quase 
conseguiu sair na frente com 
Pepê logo aos dois minutos. O 
Palmeiras conseguiu conter o 

ímpeto inicial do adversário e 
ao equilibrar as ações, mos-
trou como seria a caracterís-
tica da decisão.

A partida teve intensa par-
ticipação dos laterais. Foi um 
confronto aberto. O Palmeiras 
logo conseguiu se impor, qua-
se fez com Rony e teve um gol 
bem anulado por impedimen-
to. A equipe alviverde trocava 
passes como não se sentisse 
ansioso pelo título e demons-
trava um variado repertório 
para atacar Paulo Victor.

Chutes de fora da área eram 
perigosos, enquanto o Grêmio 
não manteve o ímpeto du-
rante todo o primeiro tempo. 
Fora uma cabeçada de Diego 
Souza, o time gaúcho se com-
plicava a cada minuto. Era di-
fícil se impor, mas se tornava 
necessário se arriscar mais 
para conseguir o resultado, 
mesmo que isso desse ao Pal-
meiras a confortável opção de 
contra-atacar.

A final começou a se defi-
nir justamente em uma joga-
da de contragolpe. Raphael 
Veiga armou e serviu para 
Wesley marcar, aos sete mi-
nutos do segundo tempo, 
com contribuição do goleiro 
Paulo Victor, que não soube 
fechar o ângulo.

A partir de então, o pla-
car agregado por 2 a 0 dei-
xou tudo mais confortável. O 

| TRÍPLICE COROA | PALMEIRAS VOLTA A BATER O GRÊMIO, DESTA VEZ POR  A  NO 
ALLIANZ PARQUE E FATURA COPA DO BRASIL PELA QUARTA VEZ NA HISTÓRIA
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Palmeiras 
4-3-3: Weverton; Marcos 
Rocha, Gustavo Gómez, 
Alan Empereur e Matías 
Viña; Felipe Melo, Zé Rafael 
(Patrick de Paula) e Raphael 
Veiga (Mayke); Rony, Wesley 
(Gabriel Menino) e Luiz 
Adriano (Willian). Técnico: Abel 
Ferreira.

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

Data: 7/3/2021.
Local: Estádio Allianz Parque, em 
São Paulo (SP).
Árbitro: Bruno Arleu Araújo (Fifa/
RJ). 
Gols: Wesley, aos 7, e Gabriel 
Menino, aos 39 minutos do 
segundo tempo. 

Cartões amarelos: Zé Rafael e 
Mayke (Palmeiras); Paulo Miranda, 
Kannemann, Esteves e Marcos 
Rocha (Grêmio).
Renda e público: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus

COPA DO BRASIL 
ROTEIRO DO JOGO

2X0

ELENCO 

CAMPEÃO

Goleiros: Weverton, Jailson e 
Vinicius Silvestre

Zagueiros: Alan Empereur, 
Benjamín Kuscevic, Emerson 
Santos, Gustavo Gómez, Henri, 
Luan e Renan

Laterais: Gustavo Garcia, 
Marcos Rocha, Mayke, 
Lucas Esteves, Matías Viña e 
Vanderlan

Meio-campistas: Danilo, 
Fabinho, Felipe Melo, Gabriel 
Menino, Gustavo Scarpa, 
Lucas Lima, Patrick de Paula, 
Ramon, Raphael Veiga, Vitinho 
e Zé Rafael

Atacantes: Gabriel Silva, 
Gabriel Veron, Giovani, 
Luan Silva, Luiz Adriano, 
Marcelinho, Rafael Elias, Pedro 
Acácio, Rony, Wesley e Willian

PALMEIRAS

Palmeiras, um time de garo-
tos, jogou como veterano. As 
troca de passes para adminis-
trar o jogo deixavam o Grêmio 
ainda mais acuado. No deses-
pero, a equipe gaúcha chegou 
a tirar zagueiro para se en-
cher de atacantes. Enquanto 
isso, a equipe alviverde espe-
rava a hora do bote fi nal.

A chance veio aos 39 minu-
tos, em um gol que encerrou a 
temporada, confi rmou o título 

e resume a força do Palmei-
ras. Em um veloz contra-a-
taque, coube a uma revelação 
das categorias de base marcar 
de novo. Gabriel Menino chu-
tou cruzado, em nova falha de 
Paulo Victor, fez 2 a 0 e deu 
à torcida mais uma alegria 
na temporada. E o melhor 
de tudo é o palmeirense ter 
a certeza de esse jovem time 
tem apetite de sobra para ga-
rantir mais taças.

ELENCO do Palmeiras 
“aglomera” a emoção para 
comemorar a terceira taça 

da temporada 2020

milhões de reais é a 
premiação total que o 
Palmeiras recebe com 
o título

54
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Deste o goleiro titular até o 
banco de reservas, o Fortaleza 
teve novidades na vitória por 
2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-
MA, no sábado, 6, no Castelão, 
em São Luís (MA), pela segun-
da rodada da Copa do Nor-
deste. Entre reforços caseiros 
e recém-contratados, o time 
de Enderson Moreira mostra 
nova força na temporada 2021 
e larga com dois triunfos em 
dois jogos.

O volante Pablo e o meia 
Lucas Crispim já tinham es-
treado no 1 a 0 sobre o CRB-AL, 
na primeira rodada. O camisa 
7 foi poupado da viagem para 
o Maranhão, mas o volante 
se manteve entre os titulares 
após receber elogios do co-
mandante. O jovem, oriundo 
do time de aspirantes, formou 
dupla ao lado do estreante Ma-
theus Jussa.

No sistema defensivo, a 
novidade ficou por conta do 
retorno do goleiro Marce-
lo Boeck à meta tricolor após 
mais de um ano. Vindo de ma-
ratona de jogos na temporada 
2020, Felipe Alves foi preser-
vado do duelo diante da Bolí-
via Querida — assim como o 
volante Juninho e o atacante 
Romarinho — e cedeu o posto 
ao camisa 1, que fez interven-
ções importantes para garan-
tir mais uma partida da equipe 
sem tomar gols.

O sistema ofensivo foi onde 
mais caras novas surgiram. 

Sem Romarinho, o jovem Igor 
Torres iniciou o confron-
to como titular. Na segunda 
etapa, Enderson Moreira deu 
chance ao meia Matheus Var-
gas e ao atacante Gustavo Cou-
tinho, que retornaram de em-
préstimos, além do atacante 
Robson, que balançou as redes 
pela primeira vez com a cami-
sa do Leão.

“Agradou muito. A gente 
fez um jogo muito inteligen-
te, muito tático. Não foi só 
o sistema defensivo, mas o 
meio-campo, o ataque, a gen-
te marcou bem, dando poucas 
oportunidades para o adver-
sário, roubamos muitas bolas 
no campo do adversário, cria-
mos muitas situações para po-
der fazer um placar até mais 
elástico. Gostei”, elogiou En-
derson, ressaltando que ainda 
que a caminhada ainda é longa 
e apenas dois jogos foram dis-
putados, analisou o treinador.

O técnico tricolor evita dar 
rótulos ao time em meio à re-
formulação no grupo de joga-
dores, mas admite que é natu-
ral uma nova postura a partir 
das mudanças realizadas ao 
melancólico final de Campeo-
nato Brasileiro, em que o time 
só se livrou do rebaixamen-
to por conta do saldo de gols. 
Com uma base de remanes-
centes, Enderson vem dando 
chance a reforços e jogadores 
promovidos da base para se 
firmarem no novo elenco.

“Eu não posso falar quan-
do vai ser um novo Fortale-
za. Necessariamente, vai ter 
outras características porque 
os atletas são diferentes, o 
treinador é diferente, então 

muita coisa vai acontecer”, 
reconheceu Enderson Morei-
ra. “A partir da temporada 
2021, que a gente possa buscar 
um novo caminho, com novas 
perspectivas, novos atletas. 
Estou muito feliz com os atle-
tas da base também, são jo-
gadores que estavam aqui e 
têm dado uma resposta muito 
positivo. Isso é sempre muito 
importante”, completou.

Os dois resultados positi-
vos deixam o Leão do Pici na 
liderança do Grupo B, com seis 
pontos — a única equipe com 
100% de aproveitamento no 
Nordestão. O próximo com-
promisso pelo torneio regional 
será diante do Treze-PB, no 
próximo sábado, 13, na Arena 
Castelão. Antes disso, porém, 
o Tricolor estreia na segunda 
fase do Campeonato Cearense 
no meio de semana.

Bruno oliveira/Fortaleza eC

Caras novas 
e 100%
| Fortaleza | Com reforços Caseiros e novos Contratados, 
triColor é úniCa equipe a venCer nas duas primeiras 
rodada da Copa do nordeste

Afonso ribeiro

afonso.ribeiro@opovo.com.br

AtAcAnte robson (com a bola) marcou já na 
estreia dele com o Fortaleza
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Repleta de emoção e com 
12 gols em quatro jogos, a úl-
tima rodada da primeira fase 
do Campeonato Cearense foi 
disputada neste domingo, 7, 
e terminou com o “título” do 
Ferroviário, que conquistou 
vaga na Copa do Brasil de 
2022. Além disso, Barbalha e 
Guarany de Sobral acabaram 
rebaixados para a Série B do 
Estadual.

No estádio Franzé Moraes, 
em Itaitinga, o Tubarão da 
Barra podia garantir a pri-
meira posição até com um 
empate, mas saiu atrás no 
placar, em cobrança de pê-
nalti convertida por Ciel, ar-
tilheiro do certame. Ainda na 
primeira etapa, o time coral 
reagiu e virou com dois gols 
de Adilson Bahia. O triunfo 
por 2 a 1 assegura a ponta 
da primeira fase e a cota de 
quase R$ 600 mil pela pre-
sença na Copa do Brasil do 
próximo ano.

Sob o comando de Fran-
cisco Diá, o Ferrão já havia 
conseguido se garantir no 
torneio nacional deste ano 
por ter conquistado o bi-
campeonato da Taça Fares 
Lopes sobre o Icasa. Com R$ 
560 mil embolsados, a equi-
pe da Barra do Ceará enfren-
ta o Porto Velho-RO no pró-
ximo dia 17, fora de casa, em 
jogo único em que joga pelo 
empate para avançar.

O outro duelo que mira-
va a liderança — e a clas-
sificação para o mata-mata 
nacional — ocorreu no Do-
mingão, em Horizonte, entre 
Atlético-CE e Pacajus. O Índio 
Paiacu saiu na frente, mas a 
Águia da Precabura reagiu 
e arrancou empate em 1 a 1. 

lenilson santos/FerroviÁrio

“TíTulo”, vagas 
e quedas
| Campeonato Cearense | Ferroviário 

vence, termina 1ª fase como líder e 
jogará a copa do Brasil 2022. BarBalha e 
guarany tropeçam e são reBaixados para 
a série B estadual

Ferroviário derrotou o Caucaia e 
confirmou liderança

Com o tropeço do Caucaia, o 
resultado não alterou a co-
locação final das equipes na 
classificação final da fase.

A outra ponta da tabela 
também teve disputa acirra-
da, com emoção até o final e 
desfecho surpreendente. No 
estádio Mirandão, o Icasa re-
cebeu o Guarany de Sobral, 
que iniciou a rodada fora da 
zona de rebaixamento e luta-
va contra o descenso. O Ver-
dão do Cariri abriu 2 a 0, mas 
cedeu o empate em 2 a 2. Ain-
da assim, o time rubro-negro 
não escapou da queda e dis-
putará a Segunda Divisão na 
próxima temporada.

A outra vaga no Z-2 so-
brou para o Cariri e foi de-
finida em clássico regional. 
No duelo direto realizado no 
Inaldão, o Crato, que era o 
lanterna, saiu perdendo para 
o Barbalha, mas conseguiu 
virar para 3 a 1 e se livrou 
do rebaixamento graças ao 
saldo de gols. A Raposa dos 
Verdes Canaviais, que con-
viveu com crise financeira e 
sofreu goleadas no decorrer 
da competição, retorna à Sé-
rie B do Estadual em 2022.

Com as entradas de Ceará 
e Fortaleza e os seis clubes 
classificados — Ferroviá-
rio, Pacajus, Caucaia, Atlé-
tico-CE, Icasa e Crato —, a 
segunda fase do Campeona-
to Cearense será iniciada na 
próxima quarta-feira, 10. 
Diante do novo decreto de 
lockdown em Fortaleza, com 
validade até o próximo dia 
18, as partidas da primeira 
rodada deverão ser disputa-
das na Região Metropolitana 
de Fortaleza e no Interior do 
Estado. (Afonso Ribeiro)

Cearense 2021 - 1ª fase

classificados  
para segunda fase

rebaixados  
para série B

Time pG J v
1º Ferroviário 16 7 5
2º Pacajus 13 7 3
3º atlético-Ce 12 7 3
4º Caucaia 10 7 3
5º icasa 10 7 2
6º Crato 5 7 1
7º Guarany-s 5 7 1
8º Barbalha 4 7 1

classiFicação Final

campeonaTo cearense

JoGos De onTem
Ferroviário 2x1 Caucaia
atlético-Ce 1x1 Pacajus
icasa 2x2 Guarany de sobral
Barbalha 1x3 Crato

“Campeão” da fase: Ferroviário
avançam à segunda fase: Ferroviário, 
Pacajus, atlético-Ce, Caucaia, icasa e 
Crato
Pré-classificados para a segunda fase: 
Fortaleza e Ceará
rebaixados à série B: Barbalha e 
Guarany de sobral

Primeira fase
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Nesse sábado, o Ceará der-
rotou o Vitória-BA por 3 a 1 na 
Arena Castelão, pela segunda 
rodada da Copa do Nordeste 
2021. Além da conquista dos 
três pontos, o resultado serviu 
para quebrar um longo tabu do 
Alvinegro de Porangabuçu. Foi 
a primeira vez em quase um 
ano que o Vovô venceu sem a 
presença de Vina em campo. 

O triunfo mais recente do 
Alvinegro sem o principal jo-
gador do elenco no time foi no 
dia 15 de março de 2020, tam-
bém na Arena Castelão, quan-
do a equipe venceu o Sport-PE 
por 2 a 1 pela Copa do Nordes-
te. Esse jogo, já disputado sem 
público, foi o último do Ceará 
antes dos quatro meses de pa-
ralisação do futebol pela pan-
demia do novo coronavírus.

Desde aquele confronto, o 
Vovô havia disputado oito par-
tidas sem Vina e não saiu vito-
rioso de qualquer uma delas. No 
recorte, foram seis derrotas e 
dois empates, aproveitamento 
de apenas 8% dos pontos. Um 
dos reveses foi o 3 a 0 contra o 
Palmeiras-SP, no jogo de ida das 

quartas de fi nal da Copa do Bra-
sil, o que comprometeu bastan-
te as chances de avanço do Alvi-
negro no torneio nacional.

Antes da sequência negati-
va e da vitória contra o Sport, 
o Ceará, sem Vina, vencera 
ainda o Caucaia por 1 a 0, pela 
segunda fase do Campeonato 
Cearense. Nessa competição, 
ainda houve um empate sem 
gols com o Guarany de Sobral 
sem a presença do meia-ata-
cante alvinegro.

A “Vinadependência” se ex-
plica pelos números excepcio-
nais do atleta na temporada 
2020. Em 59 jogos disputados, o 
meia-atacante marcou 23 gols 
e deu 19 assistências, o que 
soma 44 participações diretas 
em tentos do Ceará. Somente 
pelo Campeonato Brasileiro, fo-
ram 13 gols e nove assistências. 
O meia-atacante foi o sétimo 
maior artilheiro do Brasileirão 
na temporada e o líder de pas-
ses que resultaram em gols, ao 
lado de Keno, do Atlético-MG, 
e Arrascaeta, do campeão Fla-
mengo-RJ. O desempenho aci-
ma da média fez com que fosse 
eleito para a seleção do Brasi-
leirão da CBF, feito inédito para 
o futebol cearense.

Por uma nova temporada de 
sucesso, o Alvinegro precisa 

se acostumar a atuar sem a 
presença do seu melhor jo-
gador, que renovou contrato 
até o fim de 2024. Ele, assim 
como a maioria dos titulares 
do Ceará em 2020, tem sido 
poupado nos compromissos 
iniciais da equipe na tempo-
rada. A ideia é ameniza a ma-
ratona de jogos no calendá-
rio, em vista do acúmulo de 
competições do Vovô em 2021 
(Campeonato Cearense, Copa 
do Nordeste, Copa do Brasil, 
Copa Sul-Americana e Cam-
peonato Brasileiro). Assim, 
o técnico Guto Ferreira deve 
rodar bastante o elenco e, 
eventualmente, poupar joga-
dores, inclusive Vina.

Nesse início de temporada, 
surgem alternativas ao Viní-
cius. Contratados para este 
ano, Marlon e Jorginho devem 
ganhar preferência na disputa 
pela “reserva imediata”. O pri-
meiro deles foi o titular contra o 
Vitória e deu assistência para o 
primeiro gol, marcado por Ja-
caré. Felipe Baxola, que voltou 
a entrar em campo após quase 
três meses contra o Leão Baia-
no, e Wescley correm por fora 
para ter a chance de atuar na 
posição de meio-campista ar-
mador, com chegada na área 
para fi nalizar.

AURELIO ALVES

CEARÁ VENCE SEM VINA 
E MOSTRA ALTERNATIVAS
| FIM DO JEJUM | VOVÔ DERROTOU O VITÓRIABA NESTE SÁBADO SEM A PRESENÇA DO MEIAATACANTE, 
PRINCIPAL JOGADOR DO ELENCO. ÚLTIMO TRIUNFO SEM ELE FOI HÁ QUASE UM ANO

GABRIEL LOPES

gabriellopes@opovo.com.br

VINA é a principal referência do elenco do Ceará, 
que tem dificuldade de vencer sem ele em campo

ESPECIAL PARA O POVO

EDIÇÃO: ANDRÉ BLOC | ANDREBLOC@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

AVISO
Excepcionalmente nesta segunda-feira, a coluna Alan Neto não será publicada

LOTECA

CONCURSO 
São Paulo/SP Santos/SP

Ceará/CE Vitória/BA

CRB/AL Sport/PE

Juventus/ITA Lazio/ITA

Bahia/BA Botafogo/PB

Samp. Corrêa/MA Fortaleza/CE

Corinthians/SP Ponte Preta/SP

Atletico Madrid/ESP Real Madrid/ESP

Manchester City/ING Manchester United/ING

Guarani/SP RB Bragantino/SP

Santa Cruz/PE ABC/RN

Confi ança/SE CSA/AL

Atlético/MG Uberlândia/MG

Palmeiras/SP Grêmio/RS

























Na madrugada deste do-
mingo, 7, em Las Vegas, Neva-
da, nos Estados Unidos, a luta-
dora brasileira Amanda Nunes 
manteve o cinturão de campeã 
dos pesos pena (até 66 kg) do 
UFC. Ela levou a australiana 
Megan Anderson à submissão 
em apenas dois minutos e três 
segundos de luta, durante o co
-evento principal do UFC 259.

A “Leoa”, que também de-
tém o cinturão de campeão 
do peso galo (até 61 kg), con-
quistou sua 12ª vitória conse-
cutiva no evento. Caso vença 
mais uma, ela iguala o recor-
de de triunfos seguidos do 
UFC, 13, que atualmente é do 
nigeriano Kamaru Usman. A 
fácil vitória sedimenta ainda 
a baiana como a melhor luta-
dora de artes marciais mis-
tas da história.

O triunfo de Nunes veio 
após breve trocação de socos 
e posterior ida para o chão, 
onde teve início uma luta 
agarrada. Dessa forma, a 

brasileira conseguiu rapida-
mente encaixar uma chave de 
braço, que causou a derrota 
da australiana.

Agora, a Leoa tem cartel de 
21 vitórias e 4 derrotas. O re-
vés mais recente foi em 27 de 
setembro de 2014, quando a 
baiana sofreu nocaute técnico 
para Cat Zingano. Desde então, 
Nunes venceu Shayna Baszler 
(nocaute), Sara MacMann (fi -
nalização), Valentina Shev-
chenko (pontos), Miesha Tate 
(fi nalização, rendeu o cinturão 
do peso galo), Ronda Rousey 
(notaute), Valentina Shevchen-
ko (novamente por pontos), 
Raquel Pennington (nocaute), 
Cris Cyborg (nocaute, rendeu 
o cinturão do peso pena), Holly 
Holm (nocaute), Germaine de 
Randamie (pontos), Felicia 
Spencer (pontos) e agora Me-
gan Anderson.

Com a vitória anterior no 
peso pena, sobre Felicia Spen-
cer, Amanda Nunes se tornou a 
única atleta na história, entre 

homens e mulheres, a defen-
der dois cinturões simulta-
neamente. Atualmente, ela 
derrotou duas desafi antes na 
categoria até 66kg e cinco no 
peso galo (até 61kg). 

O UFC 259 teve outras duas 
lutas com cinturões em jogo. 
Na primeira, pelo peso galo 
masculino, o desafi ante Al-
jamain Sterling levou a me-
lhor após o campeão Petr Yan 
ser desqualifi cado por golpe 
ilegal. O russo desferiu uma 
joelhada na cabeça do nor-
te-americano, que tinha três 
apoios no chão.

Já o evento principal tra-
zia um duelo entre o campeão 
do peso-médio (até 84 kg), o 
nigeriano Israel Adesanya, 
que subiu de categoria para 
enfrentar o polonês Jan Bla-
chowicz, dono do cinturão 
dos meio-pesados (até 93kg). 
O europeu se impôs e venceu 
por decisão unânime. (Gabriel 

Lopes / Especial para O POVO 

e André Bloc)

Domínio. Baiana venceu Megan Anderson por submissão

Em dois minutos, brasileira 
Amanda Nunes mantém 
cinturão no UFC

AFP

AMANDA NUNES derrotou a australiana 
Megan Anderson na categoria peso pena

Jogos do Ceará sem 
Vina na temporada 2020



Ceará 1x0 Caucaia - 
Campeonato Cearense

Ceará 0x0 Guarany de Sobral - 
Campeonato Cearense

Ceará 2x1 Sport-PE - Copa do 
Nordeste

Sport-PE 3x2 Ceará - 
Campeonato Brasileiro

Ceará 1x1 Grêmio-RS - 
Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 2x0 Ceará - 
Campeonato Brasileiro

Palmeiras-SP 2x1 Ceará - 
Campeonato Brasileiro

Ceará 0x0 Sport-PE - 
Campeonato Brasileiro

Palmeiras-SP 3x0 Ceará - Copa 
do Brasil

Grêmio 4x2 Ceará - Campeonato 
Brasileiro

Ceará 1x2 Atlético-GO - 
Campeonato Brasileiro
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ÓTICAS MAIS BRASIL
Atendimento delivery via WhatsApp: (85) 98221.5876/ 
(85) 98101.4155
Instagram: @oticasmaisbrasil
Telefone: Loja 1 - (85) 3231.3694
Loja 2 - (85) 3016.0005
Horário: Das 9h às 17h, de segunda a sexta, e aos 
sábados, das 8h às 14h 

P

3254.1010

ÓTICAS
CONTEÚDO CUSTOMIZADO

Óculos são um item essencial para a saúde. 
Além disso, o modelo que você usa diz muito sobre 
sua personalidade. Neste Dia da Mulher, a Óticas 
Mais Brasil, que dispõe de atendimento delivery 
durante o lockdown, dá 30% de desconto para 
qualquer óculos Vivaldi de grau ou de sol. Sem o 
desconto aplicado, os modelos custam a partir de 
R$ 399. “Com isso, teremos óculos de cerca de R$ 
280, mas é somente no dia 8 de março”, avisa a em-
presária Livia Marcielly Alves de Sousa. 

A promoção é uma homenagem ao dia da mu-
lher, mas todos poderão ser beneficiados pelos 
descontos válidos para toda a coleção da marca. A 
ótica é especialista em lentes finas de graus altos 
e garante a entrega rápida dos óculos -  uma hora 
para lentes de visão simples de até quatro graus. 
Encomende modelos via WhatsApp ou acesse o 
Instagram @oticasmaisbrasil.

SOMENTE HOJE, DIA DA 
MULHER, ÓCULOS VIVALDI 
TÊM 30% DE DESCONTO

MAIS  
BRASI L

CONSULTA GRATUITA
Neste mês de março, a Óticas Mais Brasil estende o benefício 
de consultas gratuitas ofertado desde o ano passado. O cliente 
pode optar por consulta com oftalmologista ou optometrista 
na compra dos óculos de grau (a depender das medidas de 
isolamento). “Nós trabalhamos com 18 profissionais, atendemos 
muitas pessoas do Interior que não querem dilatar a pupila para 
voltar para casa e preferem só optometrista. Mas o cliente que 
escolhe!”, completa Lívia.
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