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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Pancadas 
de chuva

ROSINEI COUTINHO / SCO / STF

PLEBISCITO 
Para alguns observadores, a decisão do ministro Edson 
Fachin anulando condenações de Lula ajudará Bolsonaro 
em 2022. O presidente terá assim condições de unir a di-
reita e transformar o pleito futuro num plebiscito.

Minguante
atual

Nova
13/3

Crescente
21/3

Cheia
28/3
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FISCO

VEÍCULOS

A Receita Federal passou a 
oferecer, a partir de ontem, 9, 
uma nova forma de obter a có-
pia da última Declaração do Im-
posto sobre a Renda Pessoa Físi-
ca (DIRPF). O documento facilita 
o preenchimento da declaração 
de 2021 e pode ser acessado por 
meio de Dossiê Digital de Aten-
dimento (Processo Digital), no 
Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC) da Receita. Até então, o 
serviço de cópia da declaração 
pelo e-CAC estava disponível 

apenas para quem tivesse cer-
tifi cado digital (uma espécie de 
chave eletrônica). Com a ini-
ciativa, será possível também 
solicitar a cópia apenas com o 
login e senha. No e-CAC, basta 
acessar o sistema de Processos 
Digitais (e-Processo) e clicar em 
Abrir Dossiê Digital de Atendi-
mento, escolher a área de con-
centração Cópia de Documentos 
e selecionar o serviço Obter có-
pia da última DIRPF entregue. 
(Agência Brasil)

Cearenses proprietários de 
veículos não isentos devem se 
atentar para o prazo do paga-
mento da segunda parcela do 
Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
2021. Os motoristas devem 
emitir o boleto de pagamento 
pelos aplicativos Ceará App e 
Meu IPVA ou no site da Secre-
taria da Fazenda (Sefaz-CE) e 
realizar o pagamento até hoje, 
10. As seguintes entidades fi -
nanceiras estão autorizadas 
a receberem o pagamento 
do boleto: Caixa Econômica, 

Bradesco, Banco do Brasil (BB), 
Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), Santander, Itaú, além 
das casas lotéricas. Como for-
ma de facilitar e fornecer ou-
tra alternativa aos cearenses, 
a segunda parcela do IPVA de 
2021 poderá ser quitada ainda 
por meio de cartões de crédito 
vinculados ao Banco do Brasil 
ou Bradesco. Motoristas ainda 
terão três outras prestações do 
imposto que deverão ser pagas 
nos dias 12 de abril, 10 de maio 
e 10 de junho. (Alan Magno, es-
pecial para O POVO) 

Receita oferece nova forma 
de obtenção da cópia do IR

2ª parcela do IPVA 
pode ser paga até hoje

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

Aquiraz (RMF) comemora, de forma virtual, a festa do seu padroeiro, São José de Ribamar. 
Até dia 19 próximo. /// Arthur Lira dando declaração a favor de Lula revela, mais uma vez, 
que o Centrão pensa longe. /// Termina hoje o prazo de pagamento da segunda parcela do 

IPVA 2021, lembra a Sefaz. /// A Rede Cuca promove, até sábado, a I Semana Girl Power. No 
formato on-line, sempre às 20h, pela Juv.Tv, dando voz às mulheres e suas refl exões. /// Só 
lembrando: “E aí, Camilo, com Lula livre, dá para conciliar com os Ferreira Gomes?”  

SÉRGIO MORO 
que, com a decisão 

do ministro 
Edson Fachin 

(STF) anulando 
condenações de 
Lula, fi cou um 

ex-juiz federal nu. 
Agora em todos os 

sentidos.

HOSPITAL SÃO 
JOSÉ, 

com plantão 
psicológico para seu 
pessoal e familiares 

de pacientes ali 
internados com 
Covid-19. Ah, se 

estendesse para a 
comunidade....

CASTANHÃO RECEBE ATÉ AMANHÃ ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO 

A 
chegada das águas do rio São Francisco (saiu de 
Missão Velha, na Região do Cariri, para o açude 
Castanhão, no Vale Jaguaribano) virou um belo 
espetáculo. Ontem, faltavam 32 quilômetros para 
o fi m do percurso, que faz essas mesmas águas 
variarem de velocidade, de acordo com os trechos 

de rio irregulares. A oscilação fi ca entre 15 e 30 quilômetros por 

hora, de acordo com o secretário dos Recursos Hídricos do Esta-
do, Francisco Teixeira. Ele estima que, no meio desse caminho, 
há um certo obstáculo: a barragem Santana, o que pode atrasar 
a chegada dessas águas e isso só ocorrer até amanhã. Para quem 
esperou décadas por esse benefício, um dia a mais não vai pesar. 
Depois é vir dar o ar da graça franciscana na Região Metropoli-
tana de Fortaleza. 

BUROCRACIA

Há muita reclamação entre servi-
dores sobre a liberação de pensões 
no prazo de um mês como prome-
te a Cearaprev. Por causa da tal da 
burocracia que emperra no âmbito 
da Procuradoria Geral do Estado, 
com uma série de exigências. 

BOLSA ELEITORAL
O Brasil vem perdendo mais de 
mil pessoas por dia com a Co-
vid-19 e o mercado, por isso, nem 
pisca. Quando o Lula fica livre de 
condenações de Moro, a bolsa cai 
e tudo vira um tremendo alvoro-
ço. Eis um País que não é, de fato, 
para amadores.

DISPUTA 
SUPERIOR

A eleição da nova diretoria da 
Adufc-Sindicato ocorrerá nos 
dias 6,7 e 8 de abril e as chapas já 
estão sendo definidas. Bruno Ro-
cha tentará a reeleição e terá um 
adversário de peso pela frente: o 
ex-reitor Henry Campos.

SAUDADE

A morte de João Pratagil, um 
dos pesquisadores mais res-
peitados da Embrapa Agroin-
dústria Tropical, foi, sem 
sombra de dúvidas, um baque 
entre devotados pelo agrone-
gócio e seus avanços nas úl-
timas décadas. Foi mais uma 
vítima da Covid-19.

DESAFIOS EM...
Organizada por Aziz Tuffi e 
Dawisson Belém, docentes da 
UFMG, a Coleção Desafios Glo-
bais será lançada hoje, às 10 
horas, pelo www.youtube.com/
DRIUFMGGoesGlobal.. Dawis-
son foi articulista do O POVO.

… COLEÇÃO
A Coleção pretende discutir, 
por meio de seus seis tomos 
e mais de duas mil páginas, 
desafios contemporâneos em 
diferentes macrorregiões do 
planeta – África, América do 
Norte, América Latina, Ásia-
Pacífico, Europa e Índico. 

43
por cento do total de doa-
ções de sangue obtidas pelo 
Hemoce ano passado foram 
realizadas pelas mulheres.

VACINA & MITOS
“Vacinas: mitos e verdades” 
é tema da palestra que abre 
hoje, às 9h30min, em for-
mato virtual, os Encontros 
Universitários. O presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm), Juarez 
Cunha, falará em ato a ser 
aberto pelo reitor Cândido 
Albuquerque (UFC).

CONCURSO
O Instituto de Desenvolvi-
mento Institucional Bra-
sileiro (Idib) inscreve para 
concurso do Ministério da 
Economia. São 100 vagas 
imediatas e 490 de cadastro 
reserva (níveis médio e su-
perior). As inscrições (http://
www.idib.org.br) vão até às 
23h59min de domingo.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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cASO GeOrGe FlOyd

o esperado processo contra o ex-policial 
branco derek Chauvin, acusado de 
assassinar o negro americano George 
Floyd, começou ontem, 9, com a escolha 
dos jurados, nove meses após o incidente 
que provocou intenso debate sobre as 
desigualdades raciais nos estados Unidos 
e no mundo. o ex-policial de Minneapolis 
enfrenta duas acusações, uma por 
homicídio em segundo grau e outra por 
homicídio culposo, na morte de Floyd em 
25 de maio. o processo deveria começar 
na segunda-feira, mas foi adiado porque a 
promotoria quer acrescentar uma terceira 
acusação, a de homicídio em terceiro grau. 
Não é esperado um veredito antes do final 
de abril. (aFp)

comeÇa JUlGamento 
noS eUa

anGela WeIss / aFP

INSS e auxílIo

Funcionários da dataprev, 
responsável pelo processamento de 
pagamentos como os de benefícios 
do Inss e do auxílio emergencial, 
entraram em greve em cinco 
estados após falta de acordo na 
negociação coletiva com a empresa 
pública, vinculada ao Ministério da 
economia. a paralisação por tempo 
indeterminado já se iniciou no 
distrito Federal, Ceará, Paraíba e 
rio Grande do norte e começa em 
são Paulo na próxima sexta-feira, 
12, segundo o movimento. a 
Federação Interestadual dos 
trabalhadores em tecnologia da 
Informação (FeIttInF) reivindica a 
renovação do acordo Coletivo de 
trabalho 2020, que, segundo a 
entidade, vinha sendo renovado a 
cada 30 dias sem índice de reajuste 
salarial e ainda está pendente. os 
funcionários da dataprev também 
citam como entrave nas tratativas 
que o novo plano de saúde 
contratado pela empresa não 
estende direitos específicos para 
empregados ativos, aposentados, 
pensionistas e familiares que 
estavam garantidos em cláusulas 
do acordo coletivo de 2020. (ae)

Servidores da 
Dataprev entram 
em greve

omISSõeS Na paNdemIa

a ordem dos advogados do Brasil 
vai apresentar ao supremo tribunal 
Federal (stF) e à Procuradoria-
Geral da república (PGr) um pedido 
de investigação sobre as 
responsabilidades, administrativa e 
criminal, do presente Jair Bolsonaro, 
do ministro da saúde, eduardo 
Pazuello, sobre ‘ações e omissões' 
no combate à pandemia da Covid-19. 
a entidade de advogados também 
decidiu entrar com uma ação na 
corte máxima para para obrigar o 
governo federal a comprar vacinas. 
as medidas foram anunciadas após 
reunião extraordinária do Conselho 
nacional da oaB realizada ontem, 9. 
na ocasião, ainda foi aprovada a 
criação de um observatório para 
acompanhar o processo de 
vacinação no país. “temos farto 
material para que, com essas ações 
aprovadas pelo Conselho, PGr e stF 
deem resposta ao que estamos 
apontando - a completa falta de 
gestão da pandemia em nível 
federal, a verdadeira campanha 
anti-ciência e de boicote a medidas 
sanitárias básicas”, ressaltou o 
presidente da oaB, Felipe santa 
Cruz. (ae)

OAB pedirá ao STF e 
à PGR investigação 
de Bolsonaro 

Fiscalização 
de decreto não 
chega a parte 
da periferia 
| lockdowN em Fortaleza | 

O decreto número 33.965, 
que instituiu lockdown por duas 
semanas em Fortaleza, desde 
o 5 de março até o próximo dia 
18, parece não valer em parte da 
periferia da Capital. O que se vê 
em bairros como Henrique Jor-
ge, Genibaú, Granja Portugal, 
Bonsucesso e Conjunto Ceará são 
pessoas sem máscaras sentadas 
nas calçadas e praças - muitas 
delas são idosos, que constituem 
um dos grupos de risco -, bares 
funcionando à meia-porta e exi-
bindo, inclusive, transmissões 
de partidas de futebol.

O POVO percorreu, nas tar-
des de domingo, 7, segunda-
feira, 8, e ontem, 9, algumas 
ruas desses bairros. Além da 
desobediência flagrada com a 
falta de cumprimento do de-
creto, também foi constatada 
a ausência de fiscalização. Na 
avenida Emílio de Menezes, na 
Granja Portugal, um bar trans-
mitia, no início da noite de do-
mingo, a final da Copa do Brasil 
entre Palmeiras e Grêmio, com 
a porta meio aberta. Cerca de 
20 pessoas se aglomeravam em 
frente ao estabelecimento. A 
maioria sem o uso de máscara.

No Conjunto Ceará, entre o 
fim da tarde e o início da noite, 
as avenidas G e F eram palco de 
corrida e caminhada de pessoas 
de todas as idades. Mesmo com 
maioria de jovens, em busca de 
atividades físicas, alguns idosos 
também se arriscavam no exer-
cício. Atividades físicas ao ar 

livre, em locais públicos, estão 
proibidas durante o período em 
que vigora o isolamento social 
rígido. Muitos dos corredores 
não usavam máscara ou tinham 
o material de proteção mantido 
abaixo do queixo.

Em nota, a Agência de Fis-
calização de Fortaleza (Agefis) 
afirma ter intensificado as ope-
rações por toda a Cidade para 
garantir o cumprimento dos 
decretos. As ações são reali-
zadas, ainda de acordo com a 
Agefis, por meio de denúncias e 
busca ativa nos estabelecimen-
tos comerciais e logradouros 
públicos, visando o cumpri-
mento das medidas sanitárias 
de prevenção à Covid-19. 

A Polícia Militar do Ceará 
(PMCE) informa, também por 
meio de nota, que os bairros 
Henrique Jorge e Genibaú dis-
põem de policiamento 24 horas 
por dia, efetuados pelo 18º e 
17º Batalhões, respectivamen-
te. O patrulhamento na área é 
efetuado por viaturas da For-
ça Tática (FT) e Policiamen-
to Ostensivo Geral (POG). As 
áreas dos bairros contam ain-
da com o reforço do Comando 
de Policiamento de Rondas e 
Ações Intensivas e Ostensivas 
(CPRAIO) e Comando de Policia-
mento de Choque (CPChoque), 
que intensificam a segurança 
nos locais e horários de maior 
necessidade. Denúncias podem 
ser feitas por meio do telefone 
190. (Angélica Feitosa) 

FCo Fontenele

proibiDaS, atividades físicas ao ar 
livre são praticadas no Conjunto Ceará

a agência espacial russa, roskosmos, anunciou ontem, 9, a 
assinatura de um memorando com a China para construir 
conjuntamente uma estação “na superfície ou na órbita” da lua. 
“A Estação Científica Lunar Internacional consistirá em um 
conjunto de ferramentas experimentais de pesquisa criada na 
superfície ou na órbita da lua e desenvolvida para realizar 
trabalhos multidisciplinares”, diz o comunicado. (aFp)

proJeto De eStaÇão lUnar

rúSSiA e chinA

a Justiça da Itália revelou ontem, 9, o teor da sentença de nove 
anos de prisão do atacante robinho pelo crime de estupro 
- cometido em 2013. Foi argumentando que a pena deveria ser 
mantida por conta de robinho ter demonstrado “particular 
desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada”. a 
conclusão dos juízes ocorreu mediante mensagens enviadas 
pelo jogador comentando sobre o caso. (aFp)

“DeSprezo em relaÇão à vítima”

cASO rObinhO
dIVUlGaçÃo/santos FC

 Ye aUnG tHU / aFP

foi a marca de mortes diárias por Covid-19, segundo 
a média móvel de sete dias divulgada pelo boletim 
Monitora Covid da Fiocruz. Foi a 1ª vez que o Brasil 
ultrapassou esse número

1,5 mil

foi o número de casos de Covid-19 entre estudantes, 
professores e funcionários nas escolas públicas e 
privadas do estado de são Paulo, divulgado pela 
secretaria estadual de educação. aulas presenciais 
retomaram em 8 de fevereiro

4.084 



Desde o primeiro dia de 
março, a expectativa para a 
chegada das águas do Rio São 
Francisco ao açude Castanhão 
só aumenta. O mesmo acon-
tece com o volume de água do 
reservatório, que vem apre-
sentando uma crescente diá-
ria durante todos os dias do 
mês de março, invertendo a 
tendência verifi cada ao longo 
de fevereiro, segundo dados 
do Portal Hidrológico, da Com-
panhia de Gestão dos Recursos 
Hídricos (Cogerh).

Durante os nove primeiros 
dias deste mês, o Castanhão 
saiu de 10,11% para 10,32% de 
volume preenchido. No último 
dia 1º, a abertura da comporta 
do km 53 das obras do Cintu-
rão das Águas do Ceará (CAC) 
iniciou o caminho das águas do 
Velho Chico até o Castanhão. 
Essas águas já podem até estar 
alimentando o açude, mas ain-
da não é possível ter certeza.

“Já tinha água no Rio Ja-
guaribe vinda da quadra chu-
vosa no Cariri. Até que tenha 
um aumento relevante, ainda 
não é possível confi rmar que 
essas águas são do São Fran-
cisco”, explica o administrador 
do Castanhão por parte do De-
partamento de Obras Contra as 
Secas (Dnocs), Braulino Coelho.

O Castanhão é o maior 
açude do Estado, responsável 
pelo abastecimento de muni-
cípios do Vale do Jaguaribe 
e da Região Metropolitana 
de Fortaleza. Para Braulino, 
ainda não é possível cravar 
o momento exato em que as 

águas do São Francisco che-
gam ao reservatório.

“É provável que essa água 
não seja de lá. O Rio Salgado 
já estava com um bom nível 
de água. Ainda não dá para 
afi rmar que essa água chegou 
aqui. Ela deve aumentar até 5 
centímetros por dia (o nível do 
açude) quando chegar”, explica.

Entre segunda-feira e on-
tem, o nível da água subiu três 
centímetros dentro do açude, 
o que pode indicar que a água 
ainda não chegou, segundo o 
administrador do complexo.

Braulino explica que o pri-
meiro sinal da chegada da água 
deve ocorrer longe das paredes 
do açude, na velha cidade de 
Jaguaribara, local que foi aban-
donado pelos moradores para a 
construção do Castanhão.

A cerca de 60 km das pa-
redes que delimitam o açude, 
está a passagem de água do Rio 
Jaguaribe para o Castanhão. O 
trecho, na “cidade fantasma”, a 
velha Jaguaribara, ainda apre-
senta tímida vazão de água.

No local, o professor uni-
versitário e médico Odorico 
Moraes tem aproveitado a 
pandemia e o distanciamen-
to do trabalho para fazer 
observações.

“Ontem (segunda), fui in-
formado que faltavam 30 km 
para as águas do São Francis-
co chegarem ao Castanhão. Se 
isso realmente acontecer, te-
remos um aumento do volume 
da lâmina de água que passa 
por aqui. Assim teremos certe-
za de que a água estará come-
çando a chegar, já que não está 
chovendo nas cabeceiras do Rio 
Salgado”, conta Moraes, cujo in-
teresse por Jaguaribara é fruto 
da paixão pela pesca. Frequen-
tador da cidade desde 2006, 
Moraes tem feito registros na 

ENVIADO A JAGUARIBARA
GABRIEL BORGES

gabriel.borges@opovo.com.br
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BRAULINO Coelho administra 
o complexo Castanhão

| EXPECTATIVA | Ainda não é possível saber se 

o aumento de nível do Castanhão já é refl exo da 
chegada da água da transposição do Velho Chico. 

Levará dias para esse fl uxo ser notado no açude

região que apontam uma dimi-
nuição na vazão de água desde a 
última sexta-feira, 5.

Até as águas do São Fran-
cisco chegarem ao açude Cas-
tanhão, elas percorrem um 
longo caminho passando pelo 
Riacho Seco, o Rio Salgado e 
o Rio Jaguaribe. No percurso, 
estão instaladas 14 seções de 
medição de vazão, que ajudam 
no monitoramento do percur-
so. “As seções estão instala-
das em pontos estratégicos, 
como em passagens molhadas 
e embaixo de pontes, pois são 
locais de mais instabilidade, 
nos quais a água consegue fi -
car mais “plana”, ajudando na 
maior exatidão da informa-
ção”, explica o secretário dos 
Recursos Hídricos do Ceará, 
Francisco Teixeira.

Segundo o monitoramen-
to, até esta terça-feira, 9, 
as águas já haviam percor-
rido um total de 274km dos 
300km que separavam as 
águas do Velho Chico do Açu-
de Castanhão.

A perspectiva de chega-
da da transposição anima 
Francisco Maurício, o Chico 
da Emília, 68 anos. “Desde de 
2004 tô esperando isso. Eu 
nunca saí daqui. Fiquei aqui, 
toda vida. Me lembro disso 
cheio de água. Tendo água 
aqui, a gente planta um capim 
na terra. Água é riqueza.”

TRÊS AÇUDES SAÍRAM 
DO VOLUME MORTO

Armazenamento. Água

Desde o início da quadra chu-
vosa no Ceará, em 1º de feverei-
ro, três açudes que estavam no 
volume morto ou mesmo secos 
ganharam água e deixaram 
essa condição. São considera-
dos no volume morto os açudes 
que têm água, mas não em nível 
sufi ciente para que haja reti-
rada para abastecimento. Nos 
reservatórios nos quais não há 
tomada de água, é considerado 
volume morto o açude com me-
nos de 5% da capacidade.

No começo da quadra chu-
vosa, o Ceará tinha 20 açudes 
secos ou no volume morto. On-
tem, conforme a resenha diária 
de monitoramento da Compa-
nhia de Gestão dos Recursos Hí-
dricos (Cogerh), o número tinha 
caído para 17. Dos 155 reserva-
tórios monitorados pela Co-
gerh, 12 estão em volume morto 
e outros cinco estão secos. No 
início de fevereiro, 14 estavam 
em volume morto e seis esta-
vam secos.

Um dos reservatórios que 
saiu do volume morto foi a Bar-
ragem do Batalhão, em Cra-
teús. O açude tinha 16,48% da 

capacidade no fi m de fevereiro. 
Com recentes chuvas, sangrou 
na semana passada. O Favelas, 
em Tauá, também estava no vo-
lume morto, com 1,16% da ca-
pacidade, e foi ontem a 9,67%, 
saindo da situação crítica.

E o Jatobá, em Milhã, esta-
va seco no começo de fevereiro 
— condição abaixo do volume 
morto. No fi m do mês passado, 
estava com 4,67%. Nesta terça, 
chegou a 39,25%. A condição de 
volume morto varia conforme 
o reservatório e de acordo com 
as dimensões. Em açudes de 
maior porte, um menor volume 
pode representar ainda quanti-
dade signifi cativa de água.

O panorama ainda aponta 
que o Ceará ainda está longe 
de uma reserva tranquila. Dos 
155 açudes acompanhados pela 
Cogerh, 59 têm volumes infe-
riores a 30%. A capacidade to-
tal dos açudes é de 8,6 bilhões 
de metros cúbicos de reserva 
hídrica no território cearense. 
Entretanto, o volume atual de 
todos está em 4,593 bilhões de 
m³, correspondendo a 24,7% da 
capacidade. (Mirla Nobre)

era o nível do Castanhão 
registrado ontem

10,32%
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MOTO cruza passagem molhada na 
velha Jaguaribara

CEARÁ TEM TRÊS AÇUDES 
QUE SANGRARAM EM 2021

Capacidade. Boa notícia

Três açudes já sangraram 
no Ceará em 2021. Os mais re-
centes foram na semana pas-
sada. Localizado no município 
de Palmácia, a 66,2 quilômetros 
de Fortaleza, o açude Germinal 
atingiu capacidade máxima do 
volume de água, de 2,1 milhões 
de metros cúbicos. O açude é 
responsável pelo abastecimen-
to do município e de cidades vi-
zinhas. A Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos (Cogerh) 
registrou que o açude ultrapas-
sou 100% de armazenamento 
em 2 de março.

Um dia antes, sangrou a 
Barragem do Batalhão, no 
município de Crateús. O pri-
meiro a transbordar este ano 
no Estado foi o Caldeirões, no 
município de Saboeiro. Os dois 
fi cam no sertão cearense, em 
algumas das regiões mais se-
cas do Estado. O Caldeirões 
tem 1,13 milhão de m³. O Bata-
lhão, 1,638 milhão m³.

O prognóstico da Funda-
ção Cearense de Meteorologia 
e Recursos Hídricos (Funce-
me), divulgado em 20 de janei-
ro, apontou 50% de chance de 

chuvas abaixo da média histó-
rica no primeiro trimestre da 
quadra chuvosa no Ceará, de 
fevereiro a abril. Além disso, o 
órgão estimou 40% de perspec-
tiva em torno da média e 10% 
de possibilidade de as chuvas 
fi carem acima do esperado. O 
mesmo prognóstico foi feito em 
fevereiro para o trimestre de 
março a maio, quando termina 
a quadra chuvosa. Em feverei-
ro, as chuvas fi caram dentro da 
média histórica para o mês.

A situação do abastecimento 
dos açudes do Estado depende 
fundamentalmente da quadra 
chuvosa no Estado. A recar-
ga nos reservatórios depende 
não apenas da quantidade de 
chuva, mas de onde chove. As 
precipitações precisam abaste-
cer as bacias hidrográfi cas que 
leva, água até as barragens.

Nas últimas 24 horas, a Fun-
dação Cearense de Meteorolo-
gia e Recursos Hídricos (Fun-
ceme) registrou chuvas em 64 
municípios. A maior quantida-
de foi registrada em São Gonça-
lo do Amarante, com 78,2 milí-
metros. (Mirla Nobre)

WWW.OPOVO.COM.BR

QUARTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 10 DE MARÇO DE 2021 5REPORTAGEM

ANHÃO
ÃO FRANCISCO



6
www.opovo.com.br

Quarta-feira
Fortaleza - CearÁ - 10 de Março de 2021política

Após pedido de vista do mi-
nistro Kassio Nunes Marques, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), o julgamento da sus-
peição do ex-juiz Sergio Moro 
apresentada pela defesa do ex
-presidente Lula foi suspenso 
ontem. Não há data para reto-
mada da análise. 

Condenado pelo então juiz 
no caso do tríplex de Guaru-
já, no litoral de São Paulo, o 
petista encaminhou recurso 
ao STF ainda em 2018. A apre-
ciação pelos membros da 2ª 
Turma, iniciada em novem-
bro daquele ano, já conta com 
dois votos contra a suspeição: 
o do relator da Lava Jato no 
STF, ministro Edson Fachin, e 
de Cármen Lúcia. 

A magistrada sinalizou, no 
entanto, que pode alterar seu 
entendimento acerca da par-
cialidade de Moro, que assina a 
condenação de Lula. 

Nessa terça-feira, 9, Gilmar 
Mendes e Ricardo Lewando-
wski empataram o julgamento, 
posicionando-se ambos a favor 
da tese arguida pela defesa do 
ex-presidente, segundo a qual 
Moro atuou deliberadamente 
para prejudicar o réu (Lula). 

Primeiro a votar, Gilmar 
Mendes, que havia pedido vista 
três anos atrás e apenas ago-
ra devolveu os autos, leu um 
voto não apenas extenso, mas 
contundente para o ex-juiz de 
Curitiba. 

De acordo com ele, o caso sob 
análise da 2ª Turma trata-se da 
“maior crise que já se abateu 
sobre a Justiça Federal no Bra-
sil”, causada por “uma atuação 
concertada mais grave, com 
objetivo maior de inviabilizar 
de forma definitiva a partici-
pação de Lula na vida política 
nacional”.

Em seguida, afirmou que seu 
voto “descreve uma cadeia su-
cessiva de atos lesivos ao com-
promisso de imparcialidade” e 
que “explicita as condições do 
surgimento e do funcionamen-
to do maior escândalo judicial 
da nossa história”. 

O ministro classificou ainda 
a condução coercitiva de Lula, 

ministro alegou que havia sido 
informado da análise apenas 
naquele dia. “Todos nós sabe-
mos que esse é um processo 
de extrema relevância e de um 
conteúdo extremamente vasto e 
complexo, que demanda tempo, 
atenção e estudo.  Eu nunca jul-
guei essa matéria. Soube, como 
todos nós, do julgamento pouco 
antes dessa sessão”, disse. 

Mais alinhado à ala garantis-
ta, da qual fazem parte Mendes 
e Lewandowski, o ministro, em-
bora tenda a votar pela suspei-
ção de Moro, não deu pistas de 

como pretende encaminhar seu 
estudo do processo. Seu voto é 
considerado como de minerva 
num cenário de empate. 

Esse quadro, porém, pode se 
alterar. Também na sessão de 
ontem, Cármen Lúcia chegou a 
assentir positivamente e a con-
cordar com o teor do voto de 
Mendes, depois do qual ela de-
clarou: “Eu tenho voto escrito, 
mas vou aguardar o voto-vista 
do ministro Kassio. Vossa Exce-
lência trouxe um voto profundo, 
com dados muito graves. Darei 
o meu voto”. 

| 2ª turma | Após votos de Gilmar Mendes e Lewandowski, julgamento do ex-juiz 

Sergio Moro, acusado de imparcialidade pela defesa de Lula, ficou empatado em 2 a 2

Voto de ministro do STF 
indicado por Bolsonaro pode 
decidir suspeição de Moro 

trF-1

voto de minerva está 
com Kássio Nunes

Henrique ArAújo 
henriquearaujo@opovo.com.br
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Especialistas analisam 
julgamento da 
suspeição de Moro 

Supremo

Apresentado pelo ministro Kassio Nunes Mar-
ques, pedido de vista do processo que avalia sus-
peição de Sergio Moro ampliou cenário de incer-
tezas. Espécie de voto de minerva, já que o placar 
provisório é de 2 votos contra a suspeição e 2 a fa-
vor, Nunes é indicado de Jair Bolsonaro. 

Professora de Direito da UFC, Cynara Mariano 
aponta que “há duas possibilidades: o ministro Nu-
nes não liberar seu voto vista antes de 2022, ou seja, 
antes das eleições presidenciais; mas, liberando o 
voto, que acredito ser pela suspeição, os demais 
devem acompanhar, inclusive Carmen Lúcia”. 

A professora explica que, no caso, porém, de 
Moro não ser declarado suspeito e prevalecer só a 
decisão de Fachin, “o que vai acontecer é apenas a 
declaração das nulidades das condenações do Lula, 
e se preserva qualquer responsabilização do Moro”.

Também professor de Direito da UFC, Feli-
pe Braga observa que, além do voto de Nunes, há 
expectativa pelo entendimento de Cármen Lúcia. 
“Chamou a atenção o fato de Carmen Lúcia anun-
ciar que irá votar novamente, o que pode ensejar 
alteração de entendimento, porque ela inicialmen-
te votou contra a parcialidade”, ressalta. Questio-
nado sobre qual deve ser o teor do voto de Kassio 
Nunes, Braga diz: “Se ele se mostrar legalista, 
como em seu histórico, deve acompanhar Gilmar”. 

Advogado e conselheiro federal da OAB-CE, An-
dré Costa enfatiza que votos de ontem reforçam que 
“o sistema judicial não pode ser utilizado de forma 
parcial para prejudicar adversários ou inimigos”. 
O advogado Rodrigo Marinho discorda: “Isso gera 
tremenda insegurança jurídica e confirma a frase 
de que, no Brasil, até o passado é incerto”.  

determinada por Moro em 2016, 
como um “hediondo estado-es-
petáculo de caráter policiales-
co”. E acrescentou: “Qualquer 
semelhança com uma procu-
ratura (procuradoria) soviética 
não é mera coincidência”. 

A Moro, Mendes endereçou 
diversos recados. Entre eles, o 
de que “ninguém pode se achar 
o ó do borogodó e que “cada um 
terá o seu tamanho no final da 
história. Calcem as sandálias 
da humildade”. 

Segundo a votar antes da 
suspensão do julgamento na 
esteira de pedido de vista, 
Lewandowski argumentou 
que “não há como deixar de 
concluir que restou escanca-
rada uma confusão entre as 
atribuições de julgar e acusar 
pelo então juiz”. 

“Não há maior dificuldade”, 
continuou o magistrado, “em 
identificar a indisfarçável par-
cialidade demonstrada por to-
dos os atores institucionais que 
levaram à condenação de Lula”. 

Lewandowski concluiu: 
“Moro extrapolou a mais não 
poder os limites da função ju-
risdicional da qual estava in-
vestido. Nem animais para o 
matadouro se leva da forma 
como foi levado um ex-presi-
dente da República”. 

A retomada do julgamento 
depende agora da devolução do 
processo por Nunes Marques. 
Indicado por Jair Bolsonaro 
(sem partido) para a vaga, o 
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MORO não tem nem de longe 
o mesmo respaldo de quando 

virou ministro de Bolsonaro

LULA SERÁ CANDIDATO?

E
m agosto de 2017, a Justiça proibiu a Universi-
dade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) de 
conceder título de doutor honoris causa ao ex
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pouco 

tempo depois, conversando com um graduado membro 
do grupo Ferreira Gomes, perguntei se ele acreditava 
que Lula conseguiria ser candidato em 2018, ao que ele 
respondeu: “Não estão deixando nem ele receber título 
de doutor honoris causa”.

Aquele era o cenário de 2017/2018. O ambiente político 
era muito diferente. Lula estava politicamente 
esquálido. Sergio Moro, por sua vez, era onipotente. 
Quem imaginaria, dois anos atrás, que a operação Lava 
Jato conheceria seu fim, de cima para baixo, sem que 
houvesse protestos, sem que vozes se levantassem, 
sem o tilintar das panelas, sem camisas da seleção 
brasileira na Praça Portugal? Pois em 1º de fevereiro, 
a Procuradoria Geral da República (PGR) anunciou que 
a força-tarefa da Lava Jato estava dissolvida. Passaria 
a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco). Naquela noite, o centrão, 
mais numeroso alvo da Lava Jato, elegeu Arthur Lira 
(PP-AL) presidente da Câmara dos Deputados, mas 
talvez uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Lira 
foi eleito com as bênçãos de Bolsonaro.

Bolsonaro que disse em outubro do ano passado que 
acabou com a Lava Jato. Isso porque a corrupção no 
Governo Federal tinha acabado. Não tinha mais trabalho 
para a Lava Jato fazer. Em 2018, o candidato que dissesse 
que acabaria com a Lava Jato, mesmo de brincadeira, 
seria no máximo eleito deputado federal de baixo clero.

Moro era a personalidade mais paparicada do Brasil. 
Era capa de revistas como pessoa do ano. Cotado 
para concorrer a presidente, dizia não ter intenção de 
ser político. No fim de 2018 aceitou virar ministro de 
Bolsonaro. Superministro, de um ministério que reuniu 
Justiça e Segurança Pública. Hoje, um ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) toma a decisão extrema 
de anular as condenações de Lula, no que foi recebido 
como tentativa de proteger Moro e o espólio da Lava 
Jato. Se vai conseguir ainda não se sabe. As chances 
parecem mais contra que a favor dele.

Sim, mas e o Lula? Vai ser candidato? Neste 2021, a 
possibilidade de o petista poder ser candidato em 2022 
é muito maior do que, em 2017, se projetava para 2018. 
Isso quer dizer que ele será candidato? Não.

No Brasil de Jair Bolsonaro e da pandemia — 
necessariamente não nesta ordem — o intervalo de um 
mês é longo demais para projeções com ares definitivos. 
Do começo da semana para cá, as coisas mudaram 
demais. Daqui para lá, muita coisa pode acontecer. A 
decisão pode ser revista em algum dos recursos. Pode 
haver nova condenação, mas não é provável. Condenar 
Lula envolveu esforço e desgaste. Pode ocorrer de novo, 
mas parece mover novamente a pedra para o alto da 
montanha.

A impressão é que não há mais a mesma estrutura e a 
vontade institucional para impedir Lula de ser candidato. 
O que não quer dizer que não possa se reorganizar.
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DOIS JULGADORES

Julgamento de ontem no STF tinha Moro sob os 
holofotes, um julgador que parecia disposto a atingi-lo 
— Gilmar Mendes — e o outro empenhado em protegê-
lo — Edson Fachin. Não é papel a que se preste juiz de 
interior, que dirá ministro do Supremo.

O INDICADO

É significativa a possibilidade de a decisão caber ao 
ministro Nunes Marques, o indicado de Bolsonaro. Será 
que ele decidirá a favor do novo inimigo do presidente 
(Moro) ou do antigo inimigo (Lula)?

| REPERCUSSÃO | Um dia após anulação de processos, 

sentença de Edson Fachin continuou sendo alvo de críticas

Possível candidatura de 
Lula em 2022 incomoda 
de Ciro a militares

HENRY MILLEO / AFP

LULA retomou seus direitos políticos após 
decisão do ministro do STF Edson Fachin

Um dia após serem anuladas 
condenações contra o ex-pre-
sidente Lula (PT) na Lava Jato, 
decisão do ministro Edson Fa-
chin no caso continuou a re-
percutir entre políticos e seg-
mentos diversos da sociedade. 
Ontem, foi a vez de militares do 
Exército e até do ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT) criticarem a 
reabilitação eleitoral do petista 
pelo ministro e possível candi-
datura em 2022.

“O Brasil precisa, diante do 
programa grave que temos, 
construir um caminho de futuro 
e, francamente, não vejo o ca-
minho de futuro ser construído 
com a volta ao passado lulope-
tista envelhecido, desgastado 
e inconfi ável, e, pior, que tem 
a característica de fazer o ou-
tro lado se reunir também com 
base no ódio”, disse Ciro, em en-
trevista à rádio CBN.

Ciro destaca, no entanto, que 
concorda “juridicamente” com 
a decisão de Facin. “Acabei de 
comemorar a devolução dos di-
reitos políticos do Lula, porque 
ele tinha direito a isso. A vida 
inteira lutei, mas, se sob o pon-
to de vista jurídico ele tem esses 
direitos, politicamente ele faz 
parte grave do problema brasi-
leiro”, diz Ciro, que defende “al-
ternativas de esquerda” a Lula e 
a Bolsonaro em 2022.

Na última segunda-feira, o 
ministro Edson Fachin deci-
diu que a 13ª Vara Federal em 
Curitiba não era o “juízo natu-
ral” para o julgamento de casos 
contra o ex-presidente Lula na 
Lava Jato. Com isso, todos os 
processos e condenações contra 
o petista no Paraná – incluindo 
casos do triplex do Guarujá e do 
sítio em Atibaia – foram anula-
das. Com isso, o petista recupe-
rou os direitos políticos e entrou 
de vez nas articulações para a 
eleição de 2022.

Quem também comentou a 
decisão em tom crítico foi o vi-
ce-presidente Hamilton Mourão 

(PRTB) e uma série de generais de 
reserva do País. Pregando cautela 
e calma na análise do caso, Mourão 
disse que “tem muita espuma nes-
se chope ainda”.

“Olha, tem muita espuma 
nesse chope ainda, tem que 
ser decantado isso. Tem muita 
gente fazendo análise prospec-
tiva por mera extrapolação de 
tendência, porque não se faz 
análise prospectiva assim. En-
tão tem que esperar todas as 
consequências, todas as decor-
rências, então, tem muita coisa 
ainda para rolar”, afi rma.

“Então, independente da gin-
cana jurídica que seja feita… 
Anula processo, anula prova… A 
realidade é o seguinte, contra fa-
tos não há argumentos. Então é 
isso que a gente vai aguardar que 
aconteça no futuro”, disse.

Já a fala de generais da re-
serva teve tom mais ríspido. No 
Twitter, o ex-ministro de Gover-
no de Bolsonaro, general Carlos 
Alberto Santos Cruz, disse que a 
decisão “polariza a política nacio-
nal”. “Brasil está cansado de cor-
rupção, demagogia, populismo, 
estelionato eleitoral. Precisamos 
de equilíbrio, paz, auxiliar os ne-
cessitados e vencer a pandemia. 
Rejeição a extremistas, fanatismo 
e desinformação”.

CARLOS MAZZA

carlosmazza@opovo.com.br

Collor, Aécio e Felipe Neto se unem 
para pedir anulação de processos

Carta ao STF. Direitos políticos de Lula

Um grupo de juristas, polí-
ticos, artistas e diversas per-
sonalidades públicas enviou 
ontem ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma carta pedin-
do que a Corte anule “todos os 
processos relativos a Luiz Iná-
cio Lula da Silva nas quais tenha 
havido participação dos procu-
radores da Operação Lava Jato 
e do então juiz Sergio Moro”.

Entre os integrantes do ma-
nifesto, estão, desde juristas re-
nomados como Celso Bandeira 
de Mello e Dalmo Dallari, uma 
série de políticos como os se-
nadores Renan Calheiros (MDB
-AL) e Fernando Collor (Pros
-AL) e o deputado Aécio Neves 
(PSDB-MG). A carta tem tam-
bém adesão do youtuber Felipe 
Neto, crítico de Jair Bolsonaro 
nas redes sociais, e artistas di-
versos, como o rapper Emicida, 
Gilberto Gil e Zeca Pagodinho.

Segundo a carta, diálogos re-
velados pela operação Spoofi ng 
“demonstraram haver reite-
radas violações ao devido pro-
cesso legal, bem como ao dever 
de imparcialidade da jurisdição 
e, ainda, dos deveres impostos 
aos membros do Ministério Pú-
blico, nas investigações e nas 
ações penais da operação Lava 
Jato, em especial àquelas rela-
tivas ao ex-presidente”.

Em manifestos publicados 
nas redes sociais, envolvidos 
com o documento afi rmam que 
ele não defende, por si só, a ino-
cência de Lula, mas sim o direi-
to do petista a um julgamento 
imparcial, o que não teria sido 
feito, segundo eles, por Sergio 
Moro na 13ª Vara Federal em 
Curitiba. Eles afi rmam ainda 
que a carta surgiu a partir de 
um processo sem fi liação par-
tidária, com foco no respeito à 

democracia e ao devido proces-
so legal no País.

Diversos políticos de esquer-
da ou centro-esquerda assinam 
a carta, incluindo o candidato 
do Psol à Presidência em 2018, 
Guilherme Boulos, e o candi-
dato do PT na mesma disputa, 
Fernando Haddad.

“Assim considerando, con-
clamamos, por meio da presen-
te carta, que o Supremo Tribu-
nal Federal reconheça referidas 
violações e, consequentemente, 
acolha plenamente o habeas 
corpus e anule todos os proces-
sos relativos a Luiz Inácio Lula 
da Silva nos quais tenha havido 
participação dos procuradores 
da Operação Lava Jato e do en-
tão juiz Sérgio Moro, garantin-
do-lhe o direito a um julgamen-
to conduzido por procuradores 
efetivamente públicos e por um 
juiz imparcial”. (CM)

Francamente, não 

vejo o caminho 

de futuro ser 

construído com a 

volta ao passado 

lulopetista”

Ciro Gomes (PDT), ex-ministro

Brasil está cansado 

de corrupção, 

demagogia, 

populismo, 

estelionato 

eleitoral. 

Precisamos de paz”

Carlos Alberto Santa Cruz, 
ex-ministro



8
www.opovo.com.br

Quarta-feira
Fortaleza - CearÁ - 10 de Março de 2021



www.opovo.com.br

Quarta-feira
Fortaleza - CearÁ - 10 de Março de 2021 9política

O prefeito José Sarto (PDT) 
deve sancionar na próxima 
quinta-feira, 11, dois proje-
tos aprovados pela Câmara 
Municipal de Fortaleza que 
reconhecem igrejas, templos 
religiosos e a prática de ativi-
dades físicas como “atividades 
essenciais” em tempo de cala-
midade pública.

Apesar da novidade, a san-
ção não significa, por si só, que 
estabelecimentos do tipo pode-
rão funcionar imediatamente 
ou de forma livre, mesmo com 
o regime de lockdown em vigor 
na Capital. Isso porque, após a 
sanção, as leis precisam ser re-
gulamentadas antes de serem 
aplicadas por meio de outros 
decretos do prefeito, que têm 
prazo de edição de até 30 dias 
após a publicação da lei.

 Segundo a Prefeitura de 
Fortaleza, o decreto regu-
lamentando a nova lei será 
discutido pelo prefeito junto 
com representantes dos se-
tores. A ideia é estabelecer 
uma série de critérios para 
o funcionamento desses ser-
viços, como a inclusão ou 
não desses estabelecimen-
tos em toques de recolher e 
lockdowns, número máxi-
mo de pessoas e horários de 
funcionamento.

Além disso, ainda que essas 
atividades sejam consideradas 
como essenciais, elas precisam 
seguir regras específicas que 
são atualizadas a cada novo 
decreto estabelecendo as me-
didas de distanciamento social 
em vigor no Estado. Atual-
mente, por exemplo, o governo 
Camilo Santana (PT) veta que 
templos realizem celebrações 
presenciais durante o lockdo-
wn em Fortaleza, mas autoriza 
os atendimentos individuais e 
celebrações virtuais.

De qualquer forma, a san-
ção dos projetos – ambos 
apresentados por vereadores 
da oposição – é vista como 
vitória por segmentos evan-
gélicos e do mercado de aca-
demias na Capital. Ainda que 
a abertura não ocorra ime-
diatamente após a sanção, o 

reconhecimento como ativida-
des essenciais já é passo para 
maior funcionamento desses 
estabelecimentos.

Autor do projeto que inclui 
as atividades físicas como 
essenciais, o vereador Danilo 
Lopes (Podemos) disse que já 
foi comunicado pelo prefeito 
da sanção da próxima quinta. 
Para ele, o funcionamento de 
estabelecimentos como aca-
demias ou estúdios de pilates 
não oferecem riscos de disse-
minação maior da Covid-19, 
desde que sigam protocolos 
sanitários.

Neste sentido, ele afirma 
que a prática de atividades 
pode inclusive diminuir riscos 
da doença e melhorar quadro 
geral de saúde da população. 
“Eu mesmo tenho amigos es-
portistas que tiveram a Covid 
e tiveram efeitos neurológicos, 
e que agora estão melhorando 
com atividade física”. Ele diz 
estranhar, no entanto, aber-
tura de prazo de regulamen-
tação que é sinalizada para a 

Prefeitura. “Se está como es-
sencial, já se enquadra nos de-
cretos de isolamento”.

Ele afirma ainda que, logo 
após vir a público a sanção do 
projeto, o setor da economia 
ligado às atividades físicas 
“entrou em polvorosa”. “Meu 
celular não para de tocar, 
todo mundo querendo saber 
como vai ser esse funciona-
mento”, disse.

A assessoria de imprensa do 
vereador Ronaldo Martins (Re-
publicanos), autor da proposta 
que estabelece igrejas e tem-
plos religiosos como atividades 
essenciais, também confirmou 
que o parlamentar já foi notifi-
cado sobre a sanção.

A reportagem tentou en-
trevistar o vereador sobre a 
medida, mas não obteve res-
posta. A assessoria de Mar-
tins, no entanto, destaca que o 
segmento já está ciente de que 
quaisquer mudanças precisam 
ser referendadas antes nos 
decretos de isolamento social 
do Estado. (Carlos Mazza)

| coViD-19 | A novidade não 

significa, por si só, que estabelecimentos do tipo poderão funcionar 
imediatamente ou de forma livre na Capital cearense

Sarto sancionará igrejas 
e academias como 
essenciais 

aurelio alves

Sarto vai sancionar projetos que tornam 
igrejas e academias atividades essenciais

Meu celular não 

para de tocar, 

todo mundo 

querendo saber 

como vai ser esse 

funcionamento 

(das atividades 

físicas)”

Danilo Lopes (podemos),
vereador de Fortaleza

A Câmara de Vereadores do 
município de Aquiraz aprovou 
nesta terça-feira, 9, por 8 votos a 
6, emendas ao projeto de auxílio 
emergencial municipal enviado 
pelo prefeito Bruno Gonçalves 
(PL). A proposta encaminha-
da pelo gestor para aprovação 
dos parlamentares previa duas 
parcelas de R$ 250 durante dois 
meses. O Legislativo municipal, 
por sua vez, aumentou o repas-
se para R$ 500, durante quatro 
meses, ao votar o texto original.

O prefeito já adiantou que irá 
vetar o novo projeto, que voltará 
à Câmara para uma nova apre-
ciação. “É um absurdo jurídico 
e moral. É realmente o maior 
absurdo político da história de 
Aquiraz!”, disse Gonçalves, que 
alegou que a proposta é incons-
titucional, pois sobrecarrega os 
cofres públicos.

Bruno Gonçalves diz ainda 
que um grupo de nove vereado-
res, denominado “G9”, tenta in-
viabilizar o auxílio emergencial 
da cidade. “Durante um ano de 
pandemia, nenhum desses ve-
readores do G9 fizeram um be-
nefício social para a população 
aquirazense. E agora, querem 
inviabilizar o processo do bene-
fício”, reclama.

Já o presidente da Câmara e 
membro do G9, vereador Jair 
Silva (PP), afirma que as emen-
das tiveram parecer “brilhan-
te” das comissões técnicas e o 
que único objetivo da mudança 
é defender o interesse coletivo. 
“Auxílio de R$ 500 é o que o povo 
de Aquiraz precisa e merece”, 
ressalta. Ele manda ainda um 
recado para o Bruno Gonçalves: 
“Quero dizer ao senhor prefei-
to que, numa demonstração de 
respeito a essa Casa, sancione o 
presente projeto, para que seus 
efeitos surtam da melhor ma-
neira possível e se transforme 
em direito social”.

O benefício oferecido pelo 
município de Aquiraz deve atin-
gir cerca de 3 mil pessoas afe-
tadas pelo novo decreto de iso-
lamento social rígido, e que não 
recebem nenhum tipo de auxílio 
pelo Estado ou União.

maria EDuarDa pESSoa

politica@opovo.com.br

Câmara aprova 
auxílio de R$ 
500; prefeito diz 
que vai vetar 

aquiraz

esPeCial Para o Povo

reais é o valor do 
auxílio proposto pelo 
prefeito de aquiraz

250
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A isenção de PIS/Cofins 
feita pelo Governo Federal 
para reverter as altas no 
preço do gás liquefeito de 
petróleo, o gás butano, não 
surtiram efeito esperado e, 
na última semana, o preço 
médio do botijão de 13 quilos 
no Ceará se manteve caro, 
avançando R$ 0,02, de R$ 
88,03 para R$ 88,05 no pre-
ço médio. O número coloca 
o Ceará como o mais caro do 
Nordeste e o décimo do País.

Os dados da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP) ainda 
mostram que o valor máximo 
cobrado pelo produto encon-
tra-se nos R$ 100 há três se-
manas, em uma onda de ele-
vação de preços que acumula 
uma variação de 4,42%.

  Para o especialista em pe-
tróleo e gás Ricardo Pinhei-
ro, a política internacional 
de preços adotada pela 
Petrobras dita o ritmo das 
altas do GLP e se sobrepõe 
à desoneração de impos-
tos devido à defasagem dos 
preços operados no Brasil 
frente aos do exterior. Ele 
ainda analisa que, assim 
como nos combustíveis, há 
margem para que o botijão 
de gás fique mais caro nas 
próximas semanas.

“A gente ainda tem uma 
defasagem ante o mercado 
internacional. A Petrobras 
tem autorização do governo 
de deixar os preços no mer-
cado nacional compatíveis 
com o internacional e isso 
é uma exigência do inves-
tidor”, afirma, explicando 
que o mercado se orienta 
pela soma do barril de pe-
tróleo - cada dia mais caro, 
girando em torno de US$ 
70 -, o câmbio e também as 
pressões dos investidores 

que possuem papéis da 
companhia.

Mas Pinheiro observa que, 
caso a companhia quisesse 
abandonar essa metodolo-
gia e manter os lucros, seria 
possível: “O preço do com-
bustível poderia ser muito 
mais barato no Brasil se não 
seguisse essa política e não 
haveria prejuízo. Para você 
ter uma ideia, o preço do 
barril de petróleo, que serve 
de referência para o GLP e os 
combustíveis, é de cerca de 
US$ 70. A Petrobras produz, 
aqui no Brasil, a US$ 5,00. 
Ela ganha US$ 65. A margem 
é enorme. Se ela consideras-
se os valores de distribuição 
e refino e vendesse o barril 
por US$ 25, já estaria ga-
nhando dinheiro”.

Uma mudança nessa ló-
gica, no entanto, é esperada 
para o próximo mês, quan-
do acontece a mudança no 

comando da Petrobras. A de-
cisão foi do presidente Jair 
Bolsonaro, o qual justificou 
a medida justamente falan-
do da política de preços da 
companhia. As declarações 
motivaram desconfiança no 
mercado, o que casou um dos 
maiores tombos da Petrobras 
nas bolsas de valores.

Episódios semelhantes 
podem ocorrer no futuro, na 
avaliação do consultor, afinal, 
que aponta a necessidade de 
uma política clara de atuação 
pela companhia: “Hoje, a Pe-
trobras vive um conflito. Não 
sabe se é estatal, se é uma 
empresa de mercado. Há um 
mês atrás olhava para o mer-
cado. Agora, já é uma empre-
sa que olha a gente não sabe 
pra onde. Então, essa inter-
venção na política da empre-
sa é muito ruim, muito pre-
judicial. É preciso tomar uma 
decisão”.

| Gás butANO | Mercado internacional 

tem efeito maior sobre os valores aplicados no GLP e reverte intenção de baixa do governo

Preço máximo do botijão 
segue em R$ 100 mesmo após 
isenção de impostos

aurelio alves

Há três semanas, o preço do botijão de 
13kg é encontrado até r$ 100 no Ceará

armando de oliveira lima
armando.lima@opovo.com.br

ediçÃo: adailma mendes  |  adailMa.Mendes@oPovodigital.CoM

Em novas medidas para 
compensar o impacto cau-
sado pela pandemia no ce-
nário econômico cearense, o 
governador Camilo Santana 
(PT) anunciou, durante live na 
noite de ontem, 9, que 379.114 
mil famílias de baixa renda 
não precisarão pagar conta de 
água no Ceará nos meses de 
abril e maio de 2021. O consu-
mo dessas famílias vai até 10 
metros cúbicos de água por 
mês. Será isentada também a 
tarifa de contingência de 236 

mil famílias da Região Metro-
politana de Fortaleza (RMF).

Ainda, 114.847 famílias do 
Interior do Estado sob juris-
dição do Sistema Integrado de 
Saneamento Rural (Sisar) re-
ceberão as contas de água ze-
radas. Ao todo, o governo es-
tadual investe R$ 156,8 milhões 
nessas medidas.

Camilo também revelou 
que está em negociação com a 
Enel, distribuidora de energia 
do Estado, para repetir ação 
do ano passado, quando as 

contas de luz foram pagas pelo 
governo. O gestor disse que em 
breve divulgará novas etapas 
desse processo.

As novas medidas foram 
anunciadas em transmissão ao 
vivo nas redes sociais. O gover-
nador chegou a se equivocar e 
informou que os meses isentos 
de pagamento das contas de 
água seriam março e abril, mas 
a assessoria do Palácio da Abo-
lição corrigiu depois informan-
do que seriam os meses de abril 
e maio próximos.

Outras medidas de apoio 
social são fornecidas pelo go-
verno estadual, como os kits 
alimentação. 1.248 cestas bá-
sicas foram entregues para 
estudantes da rede estadual 
de educação, e estão previstas 
mais 2.105, totalizando R$ 134 
milhões investidos. Ainda, 347 
chips com 20 GB de Internet já 
foram distribuídos, enquan-
to 120 mil tablets começarão 
a ser fornecidos a estudantes 
até o fim de março. (colabo-

rou Matheus Brisa)

| 379 MIl fAMílIAs | 

Camilo anuncia isenção de 
conta de água para abril e maio

mil famílias do interior 
do estado terão contas de 
água zeradas

114,8  
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Pontos da Proposta de Emen-
da à Constituição 186/2019, tam-
bém chamada de PEC emer-
gencial, são alvo de críticas de 
cientistas, entidades e empre-
sas ligadas à inovação e à Tec-
nologia da Informação (TI).

Pesquisadores ouvidos pela 
reportagem afirmam que a 
retirada de incentivos fiscais 
previstos em mecanismos le-
gais como a Lei da Informáti-
ca, a Lei do Bem e a Rota 2030 
deve impactar profundamen-
te o segmento e provocar fuga 
de cérebros do Ceará e do País. 
Eles admitem ser a renovação 
do auxílio emergencial indis-
pensável para atender a po-
pulação em vulnerabilidade 
social por conta da pandemia 
de Covid-19, mas propõem 
outras fontes de financiamen-
to para o benefício.

 De acordo com o professor 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), José de Pau-
la Barros Neto, que é tam-
bém coordenador-geral da 
plataforma ‘Ceará 2050', “o 
impacto será devastador 
porque nós já estamos com 
recursos praticamente ine-
xistentes, escassos na parte 
de pesquisa. A Lei de Infor-
mática, por exemplo, é uma 
conquista de muitos anos e 
ampliou, significativamen-
te, o número de pesquisas na 
área de TI. Várias empresas 
startups resultaram dela, 
que também ajudou vários 
programas de pós-gradua-
ção e grupos de pesquisa”.

Nesse sentido, o professor 
Mauro Oliveira, do Programa 
de Pós-Graduação em Ciên-
cia da Computação do Instituto 
Federal do Ceará (IFCE), afirma 
que “uma PEC dessas está des-
montando algo que foi costu-
rado para permitir a retenção 
de talentos em TI. Nós sempre 
tivemos um problema sério de 
‘evasão de cérebros' no Ceará, 
mas vínhamos aos poucos con-
seguindo reverter. Na hora em 
que isso se desmantela, você 
está dando um passo atrás 

muito perigoso”. 
Oliveira também integra 

o programa Iracema Digital, 
principal hub de inovação do 
Ceará, que divulgou nota, on-
tem, criticando a retirada dos 
incentivos fiscais às áreas de 
ciência, tecnologia e inova-
ção. Segundo o comunicado, a 
entidade “requer ao Congres-
so Nacional uma atenção es-
pecial sobre tais medidas que 
causarão danos imensuráveis 
a todas as áreas de pesqui-
sa e desenvolvimento do País, 
que dependem de tal incentivo 
para que possam dar continui-
dade em seus trabalhos”.

Também ontem, em carta 
conjunta, o Conselho Nacional 
de Secretários para Assuntos 
de CT&I (Consecti) e o Conse-
lho Nacional das Fundações de 
Amparo à Pesquisa (Confap) 
pediram a revisão da medida. 
No comunicado, os dois conse-
lhos informam que, “em 2020, 
as empresas do setor geravam 
117 mil empregos diretos, sendo 
32% com ensino superior, e 377 
Institutos de Pesquisa usufruí-
ram dos benefícios da lei, sendo 
que 126 dessas Instituições es-
tão nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, incentivando a 
pesquisa aplicada e a inovação. 
Para cada R$ 1 de incentivo, o 
setor contribui com os cofres do 
Tesouro com mais R$ 1,82”.

Ainda segundo as duas enti-
dades, 512 empresas incentiva-
das por meio desses recursos 
estão instaladas em 132 muni-
cípios brasileiros, sendo 5 delas 
no Ceará. São Paulo lidera esse 
ranking com 174 empresas, se-
guido de Minas Gerais, com 83, 
e de Santa Catarina, com 78. 

Segundo nota publicada on-
tem à noite pelo Ministério da 
Economia, a Lei de Informática 
está “em completa consonância” 
com o previsto na PEC. “Os bene-
fícios concedidos pela Lei da In-
formática serão preservados no 
plano de redução dos incentivos 
a ser encaminhado ao Congres-
so, não havendo, nesse envio, 
qualquer alteração nos benefí-
cios vigentes na Lei 13.969/2019. 
Estes são decrescentes e estão 
previstos até 31 de dezembro de 
2029. Este é exatamente o prazo 
estipulado pelo artigo 4º da PEC 
Emergencial”, pontuou o comu-
nicado. (Com Agência Brasil)

| IMpACtO NA pEsquIsA |  Proposta que recria o auxílio emergencial 

afeta, principalmente, leis que favorecem investimentos no setor de Tecnologia da Informação

Redução de incentivos a partir 
de PEC traz riscos a projetos de 
inovação

Medida pode atrasar esforço 
do Ceará por “economia do 
conhecimento”, diz secretário

Riscos. Iniciativas estaduais

O secretário-executivo do 
Comércio, Serviço e Inovação da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet) 
do Ceará, Júlio Cavalcante Neto, 
também condenou a inclusão 
no texto da PEC Emergencial de 
trechos que preveem a redução 
de incentivos fiscais às áreas de 
inovação e tecnologia da infor-
mação e disse que o governo do 
Estado dialoga com os parla-
mentares cearenses no intuito 
de retirar medidas como essa 
da proposta.

Cavalcante lembra que “al-
gumas conquistas realizadas 
nessa área no Estado vieram 
por conta da Lei de Informá-
tica”. Ele acrescenta que ins-
tituições de pesquisa e ensino 
cearenses “receberam investi-
mentos de grandes empresas 
internacionais como a Apple, 
exatamente aproveitando essa 
oportunidade. Claramente, 

com o fim desses incentivos, vai 
haver uma quebra nesse ciclo”. 
O secretário-executivo pontua 
também que a medida atin-
giria o Ceará, “justamente no 
momento em que o Estado se 
esforça para promover um de-
senvolvimento econômico mui-
to baseado na nova economia 
do conhecimento”.

Nesse sentido, ele destacou 
as iniciativas para interiori-
zação do ensino, notadamen-
te aquele focado em inovação 
e tecnologia. “Você pega, por 
exemplo, uma região como o 
Sertão Central, com cinco cur-
sos na área de computação, 
muito bem avaliados, e pesqui-
sadores experientes, incenti-
vando os jovens para que eles 
desenvolvam inovação. Para 
tudo isso é importante que a 
gente tenha recursos relacio-
nados à pesquisa e desenvolvi-
mento”, exemplifica.

JÚlIo CaeSar

com cortes em incentivos, mercado  
teme que bons profissionais  

de tI saiam do Ceará

AdriAno Queiroz

adriano.queiroz@opovo.com.br
LeIs de 

IncentIvo

Lei dA informáticA

em vigor desde 1991 e 
alterada em 2019. 
Concede incentivos 
fiscais para empresas 
do setor de tecnologia 
(áreas de hardware e 
automação), que 
tenham por prática 
investir em pesquisa e 
desenvolvimento. 
atualmente, a forma de 
utilização do incentivo 
passou a se dar por 
meio de créditos 
financeiros, em 
substituição à 
desoneração de IPI 
existente 
anteriormente.

Lei do bem

a lei 11.196/05 prevê 
concessão de incentivos 
fiscais às empresas que 
realizarem pesquisa e 
desenvolvimento de 
inovação tecnológica. o 
governo federal utiliza 
esse mecanismo 
também para 
aproximar as empresas 
das universidades e 
institutos de pesquisa, 
com fim de 
potencializar os 
resultados em pesquisa 
e desenvolvimento.

rotA 2030

a lei nº 13.755/18 
estabelece incentivos e 
contrapartidas para a 
comercialização e 
produção de veículos, 
produção de autopeças 
e sistemas produtivos, 
além de montagem de 
carrocerias. entres os 
principais objetivos 
estão: aumentar os 
investimentos em 
pesquisa e 
desenvolvimento no 
setor e estimular a 
produção de novas 
tecnologias e inovações

ApOIOs
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CEARENSES SOLICITAM MAIS CRÉDITO PARA EMPREENDER

O
s cearenses estão solicitando mais crédito para 
empreender do que para pagar dívidas. Levan-
tamento da Lendico, fintech de empréstimo 
pessoal, revela que  48% dos pedidos de finan-
ciamento realizados em fevereiro no Ceará são 
para abrir um negócio ou investir em empresas 

já existentes. Detalhe: as solicitações na categoria saltaram 
55% em um ano.

Pelo estudo, usualmente o pagamento de dívidas é a principal 
causa para a solicitação de crédito pelos brasileiros. Diferente do 
que acontecia anteriormente, as pessoas estão buscando mais o 
empreendedorismo. Os pagamentos de dívidas representaram 
23% no mesmo período. 

Os cearenses também estão buscando mais crédito para investir 
na casa (14% do total das solicitações no primeiro mês deste ano).

FLORES

O setor de floricultura tem sido prejudicado pela pande-
mia. Em 2020, os prejuízos chegaram a 90%. Há um temor 
de que os resultados se repitam este ano. O Dia Interna-
cional da Mulher, data importante para o segmento, já foi 
um termômetro importante, não havendo nem ânimo para 
produção e venda.

O presidente da Câmara de Floricultura do Ceará, Gilson 
Gondim, explica que, apesar das dificuldades de logística, as 
empresas têm conseguido exportar e abastecer o setor de pai-
sagismo, que permanece funcionando junto com a construção 
civil. Na sua avaliação, essa é a hora de planejar e inovar.

EXPORTAÇÕES E PAISAGISMOS 
RÁDIO
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NEGOCIAÇÃO COM O 
COMÉRCIO

Hoje, o presidente da CDL, Assis Caval-
cante, terá reunião com o presidente do 
Banco do Nordeste, Romildo Rolim. O 
tema do encontro será o pagamento dos 
contratos de crédito do Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pronampe) que

se vencem agora. Com o isolamento 
rígido, os estabelecimentos querem 
mais tempo para pagar as parcelas. A 
expectativa do comércio é positiva, em 
virtude das parcerias com o banco.

BOTECO PRAIA

TROCA DE ENDEREÇO
O Boteco Praia vai mudar de endereço. 
O sócio-proprietário do estabelecimen-
to, Paulo Plutarco, explica que o fecha-
mento do restaurante na Avenida Bei-
ra-Mar vai ocorrer em função de uma 
solicitação do proprietário do imóvel, 
que tem outros projetos para o local - 
mas já há negociação para um novo en-
dereço também na Avenida Beira-Mar.

IBEF

PRODUÇÃO DE TRIGO

Ontem, na primeira reunião da nova diretoria do Ins-
tituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-CE), a 
pauta foi o agronegócio. Entre os palestrantes, o diretor 
do Grupo Santa Lúcia, Marcelo Peres, que falou dos di-
ferenciais do Ceará para a produção de trigo.

“Estamos usando várias técnicas de produção para 
chegar em um momento competitivo de variedade. Nos 
primeiros testes, já conseguimos dados favoráveis”, 
destacou ele.

AGRONEGÓCIO

PERDA PARA O CEARÁ

Após o recente falecimento do empresário e engenheiro 
agrônomo Flávio Saboya, o agronegócio cearense tem 
agora mais uma grande perda, com o falecimento do 
pesquisador João Pratagil Pereira de Araújo, da Embra-
pa. Com longa trajetória de contribuições ao Ceará, ele

deixa um legado na construção do Pacto de Cooperação 
da Agropecuária (Agropacto) e do Núcleo de Tecnologia 
Industrial, (Nutec) e no desenvolvimento e implantação 
de técnicas agrícolas no Estado. Essas perdas exigirão o 
fortalecimento de novas lideranças no setor.

Uma das principais cadeias 
econômicas do Estado, o turis-
mo segue sofrendo forte im-
pacto com a pandemia iniciada 
em 2020. Nos últimos 12 meses, 
a queda acumulada do turis-
mo cearense já chega a 44%. O 
levantamento mensal do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) sobre o setor, 
aponta que os segmentos mais 
impactados da cadeia de negó-
cios são os de transporte aéreo 
de passageiros, restaurantes, 
hotéis, rodoviário coletivo de 
passageiros, agências de via-
gens, serviços de bufê e locação 
de automóveis.

Na comparação entre janei-
ro de 2020 - período ainda sem 
pandemia - e janeiro de 2021, 
revela queda de 28,7% na ati-
vidade econômica do turismo. 
Apenas dois estados do Brasil 
tiveram quedas maiores que a 
cearense: São Paulo (-37,7%), 
Minas Gerais (-29,7%) e empate 
com o Paraná (28,7%). O Rio de 
Janeiro, principal polo turístico 
nacional, perdeu 27,5% de sua 
força no turismo.

Já ante dezembro de 2020, 
janeiro teve índice de atividades 
turísticas no Ceará com expan-
são de 1,8%. Em dezembro últi-
mo, a queda foi de 1% em com-
paração com o mês anterior.

O mesmo movimento foi 

observado na média nacional, 
que em janeiro apresentou 
leve alta de 0,7% quando com-
parada com dezembro. Rio de 
Janeiro (4,4%), Rio Grande do 
Sul (11,4%) e Distrito Federal 
(10,4%) tiveram os melhores 
desempenhos no mês. As retra-
ções mais relevantes vieram de 
São Paulo (-1,7%), Ceará, Minas 
Gerais (-3,1%) e Goiás (-7,4%).

O vice-presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos de 
Finanças (Ibef-CE), Ives Castelo 
Branco, destaca que o turismo 
cearense vem sofrendo muito 
com os meses de isolamento, 
pois sempre foi uma atividade 
que mobilizou muitos segmen-
tos e alta empregabilidade, seja 
formal ou informal.

“O Ceará tem uma atividade 
turística muito forte e inten-
sa. Além de Fortaleza, temos 
muitas outras opções de tu-
rismo de praia em todo litoral. 
Temos uma rede hoteleira que 
atende muito bem ao desejo 
de quem quer viajar, culinária 
forte e destinos consolidados, 
mas enquanto tivermos a pan-
demia afetando a circulação de 
pessoas, o nível de atividade do 
turismo não deve retornar ao 
normal”, observa.

Também foi divulgado on-
tem que o Ceará fechou o mês 
de janeiro com retração de 2,7% 
no volume do setor de serviços, 
aponta a Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS). No acumulado 
dos últimos 12 meses, o indicador 
registra queda de 14,7%. Entre 

| NO CEARÁ | O setor do turismo foi amplamente impactado pela pandemia, 

resultando em prejuízos para segmentos como hotéis, restaurantes e transporte aéreo

Turismo acumula retração 
de 44% em 12 meses

SAMUEL PIMENTEL

samuel.pimentel@opovo.com.br

FABIO LIMA

 MOVIMENTAÇÃO em Canoa 
Quebrada durante período em 

2021 que seria Carnaval 

dezembro e janeiro houve a pri-
meira variação negativa após 
cinco meses de recuperação.

Houve queda de 11% na 
comparação de janeiro-janei-
ro de 2020 e 2021, colocando o 
Estado entre os três que mais 
retrocederam. Atrás somente 
de Mato Grosso (-19,8%) e Ala-
goas (-11,3%).

As quedas nos Servi-
ços prestados às famílias 
(-30,9%), que ainda acumula 
queda de -41,7% nos últimos 
12 meses, também recuaram 

transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correio 
(-10,6%) e serviços profi ssio-
nais, administrativos e com-
plementares (-5,6%). Único 
segmento que registrou alta 
no levantamento em janeiro 
foram os serviços de informa-
ção e comunicação (0,5%), mas 
que acumula queda de -0,6% 
nos últimos 12 meses. No re-
sultado nacional, o volume de 
serviços no País cresceu 0,6% 
na passagem de dezembro de 
2020 para janeiro de 2021.

queda na atividade do 
turismo do Ceará na 
comparação entre 
janeiro de 2020 e 2021

28,7%
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Relato postado nas redes so-
ciais retrata o drama enfrenta-
do nos hospitais do Estado com 
o aumento de atendimentos de 
pacientes com Covid-19. Em ví-
deo, Victor Queiroz, residente 
de gastroenterologia do Hospi-
tal Geral de Fortaleza (HGF), fala 
sobre a superlotação na emer-
gência da unidade no plantão 
noturno na última sexta-feira, 5. 
Nas imagens, é possível ver pelo 
menos cinco ambulâncias em 
uma das entradas do hospital. 
Ele fala sobre a sobrecarga de 
trabalho dos profi ssionais desde 
o início da pandemia e a amplia-
ção da unidade para atender ao 
aumento de internações, princi-
palmente de pacientes precisan-
do de suporte de oxigênio. 

Ele explica que o “termôme-
tro” do HGF é muito relacionado 
às Unidades de Pronto Aten-
dimento (Upas). Há cerca de 
uma semana, a quantidade de 
encaminhamentos aumentou 
de forma signifi cativa, geran-
do lotação e fi la de ambulân-
cias na emergência. “Juntou as 
duas demandas, a espontânea, 
dos pacientes que vêm de casa, 
além da demanda da regula-
ção, que são os pacientes que 
estavam nas Upas em outros 
municípios. Somado a isso, os 
pacientes que já estavam inter-
nados”, detalhou ao O POVO. 

A partir do aumento da de-
manda da emergência Covid-19, 
novas alas foram abertas no 
hospital. “A gente vê um esforço 
muito grande da coordenação. 
A realidade é essa. Plantão das 
19h até as 7h sem parar, 7 am-
bulâncias com pacientes entu-
bados ou com máscara de re-
servatório aguardando ponto de 
oxigênio na emergência e sem 
cilindros. Acreditem, tá muito 

pior que a primeira onda!”, aler-
tou o médico em vídeo publica-
do no sábado, 7. Ele explica que 
não houve falta de oxigênio na 
unidade. Segundo Victor, con-
tudo, foi preciso fazer rema-
nejamento de pacientes para 
outros setores do hospital a fi m 
de receber os que estavam nas 
ambulâncias do Samu.

O médico detalha que os hos-
pitais possuem um reservató-
rio, onde são dispostos grandes 
cilindros de oxigênio. Por meio 
de tubulação, o gás é distribuído 
para as áreas do hospital. “Cada 
área tem os pontos de oxigê-
nio, que é onde a gente coloca a 
mangueira para colocar a más-
cara, o cateter, onde a gente 
liga o ventilador. E a gente não 
tinha ponto de O2. Tem oxigênio 
no hospital. A gente não tinha 
mais onde conectar o suporte 
que o paciente estava usando na 
tubulação”, acrescenta.

| DRAMA | Com lotação 

em Upas, encaminhamentos geram lotação na emergência do Hospital Geral de Fortaleza. Situação se 

agravou na última semana. 

MÉDICO RELATA ROTINA 
EXAUSTIVA E FILA DE AMBULÂNCIAS 
EM PLANTÃO SUPERLOTADO

(FOTO: ARQUIVO PESSOAL)

AUMENTO de internações de pacientes com 
Covid-19 gera fila de ambulâncias no HGF

UTI

Os municípios 
de Sobral, 
Limoeiro 
do Norte, 
Tianguá, 
Caucaia e 
Maranguape 
tinham 
100% dos 
equipamentos 
desse porte 
ocupados, 
conforme 
dados até as 
18h04min 
de ontem na 
plataforma 
IntegraSUS

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br

Brasil registra 1.954 mortes 
por Covid-19 em 24 horas 

Recorde. Tragédia no País

O Brasil registrou um novo 
recorde diário de mortes em de-
corrência da Covid-19. Segundo 
dados atualizados pelo Ministé-
rio da Saúde, nas últimas 24 ho-
ras, foram contabilizados 1.972 
óbitos pelo novo coronavírus. O 
número supera o recorde ante-
rior, do dia 3 de março, quando 
foram registradas 1.910 mortes. 
Com isso, chega a 268.370 o nú-
mero de vidas perdidas em ra-
zão da doença.

Do total de mortes ocorridas 
nas últimas 24 horas pelo novo 
coronavírus, 698 foram na re-
gião Sudeste, sendo 517 somente 
no Estado de São Paulo. O Sul do 
País contabilizou 589 novos óbi-
tos; o Nordeste, 372; o Norte, 164; 
e o Centro-Oeste, 149.

No mesmo intervalo, foram 
contabilizados 70.764 novos casos 
de covid-19 no Brasil, elevando o 
total de registros para 11.122 429.

A alta acontece na semana em 
que grande parte dos Estados 
começou a colocar em prática 

medidas mais restritivas para 
controlar a proliferação da doen-
ça. Os números desta terça-feira, 
no entanto, podem incluir óbitos 
e casos que não foram contabili-
zados durante o fi nal de semana. 
Isso acontece porque nem todas 
as secretarias de saúde repas-
sam os dados para o governo es-
tadual no sábado e no domingo.

O recorde foi impulsionado 
pelo aumento da contaminação 
no Sul e Sudeste. São Paulo re-
gistrou 517 mortes pela Covid-19 
nesta terça, número mais alto 
desde o começo da pandemia. 
Nessas regiões, o Rio Grande do 
Sul foi o segundo Estado com 
mais óbitos, com 275, seguido 
por Paraná (206), Santa Catarina 
(108) e Rio de Janeiro (95).

Ceará e Bahia também tive-
ram números expressivos, com 
108 e 103 óbitos respectivamente. 
A média móvel de mortes fi cou 
em 1.575, dado que representa 
a média dos últimos sete dias. 
(Agência Estado)
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Ceará receberá 109 mil doses da 
CoronaVac hoje, anuncia Camilo

Nova remessa. Oitavo lote

O governador Camilo San-
tana (PT), utilizou suas redes 
sociais para informar que o 
oitavo lote da vacina Coro-
naVac, com 109.800 doses, 
chegará ao Aeroporto Inter-
nacional Pinto Martins na 
manhã desta quarta-feira, 
10. De acordo com o petista, 
a confi rmação de data e ho-
rário, previsão para as 10 ho-
ras, foi feita pelo Ministério 
da Saúde (MS).

A informação da entrega 
do oitavo lote já havia sido 
adiantada pelo governador 
na tarde de segunda-feira 
passada, logo após reunião 
entre o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, e governa-
dores dos Estados brasilei-
ros. Conforme publicação de 
Camilo, a nova remessa vai 
ser destinada para vacinação 
dos idosos a partir de 75 anos 

e trabalhadores da saúde, que 
são grupos prioritários da 
primeira fase do Programa 
Nacional de Imunização (PNI).

O Ceará recebe hoje 
109.800 doses da Coro-
naVac/Butantan. O oitavo 
lote de vacina está previsto 
para chegar ao Aeroporto 
de Fortaleza às 10h05, em 
voo da Latam, de acordo 
com confirmação do Minis-
tério da Saúde. 

Na segunda-feira passa-
da, 8, o Governo do Estado 
anunciou a ampliação do 
cadastro para a vacinação 
contra a Covid-19 pela pla-
taforma Saúde Digital. Ape-
nas quem se enquadra nos 
grupos prioritários pode 
se cadastrar pela platafor-
ma. Pessoas que moram em 
qualquer cidade do Ceará 
podem se inscrever, porém, 

a adesão ao sistema depende 
da ação de cada município.

O calendário de vacina-
ção permanece inalterado. 
Atualmente estão recebendo 
a imunização os grupos da 
Fase 1 - população indígena 
aldeada, idosos a partir de 
60 anos e pessoas com de-
fi ciência em instituições de 
longa permanência, traba-
lhadores de saúde, e idosos a 
partir de 75 anos, institucio-
nalizados ou não.

Ainda não há prazo defi -
nido para avanço aos grupos 
das fases 2, 3 e 4, nem para 
vacinação de pessoas fora 
das categorias prioritárias. 
Como a imunização segue 
atendendo à demanda con-
forme chegam doses ao Esta-
do, não há como determinar 
em que datas acontecerão as 
próximas etapas.

mortes por Covid-19 a 
mais foram 
contabilizadas no Ceará 
desde o último boletim

108

O residente destaca que os 
pacientes que esperavam aten-
dimento entraram no hospi-
tal e não sofreram nenhuma 
intercorrência. “Depois que a 
gente conseguiu transferir os 

pacientes para outro setor do 
hospital, todos os pacientes da 
ambulância chegaram a entrar. 
Porque a gente conseguiu deso-
cupar os pontos de O2”, diz.

Ele relata que os profi s-
sionais da saúde têm supor-
tado carga emocional muito 
pesada desde o primeiro pico 
da pandemia na Capital. “Os 
plantões Covid-19 são de pa-
cientes muito graves, que têm 
muita intercorrência. Na UTI 
Covid, geralmente os gestores 
colocam plantonistas a mais. 
No primeiro pico, a gente foi 
muito sobrecarregado e agora 
também. Tem muita escala em 
aberto porque o pessoal tá mui-
to cansado”, conta.

Conforme dados do Integra-
SUS, plataforma da Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesa), no 
sábado, 6, a unidade hospi-
talar tinha 26 leitos de UTI e 
113 leitos de enfermaria para 

atendimento Covid-19. Ambos 
com 100% de ocupação.

De acordo com a assessoria 
do HGF, “a situação do oxigênio 
no hospital sempre esteve regu-
lar e segue com estoque garan-
tido”. “Na noite da última sexta-
feira, 5, o hospital abriu mais 20 
leitos para a Central da Regula-
ção do Estado. As ambulâncias 
trouxeram pacientes que foram 
rapidamente acolhidos na uni-
dade e estão em tratamento”, 
explica nota enviada pela asses-
soria de comunicação do HGF.

Entre segunda, 8, e esta ter-
ça-feira, 9, o HGF abriu mais 
uma ala com 37 leitos de en-
fermaria para atendimento a 
pacientes com Covid-19 e uma 
nova unidade de UTI com 20 
leitos. Com a ampliação, con-
forme o IntegraSUS, nesta terça, 
29 das 46 UTIs estão ocupadas 
(63,04%) e 142 das 149 enferma-
rias estão preenchidas (95,3%).

casos de Covid-19 
foram confi rmados 
no Ceará até ontem

451.279
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Depois da redução nos as-
sassinatos, a Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS) celebrou mais 
uma redução em indicadores 
de criminalidade ocorrida 
em fevereiro passado. Na-
quele  mês, em todo o Esta-
do, foram registrados 4.292 
Crimes Violentos contra o 
Patrimônio (CVPs), contra 
7.787 casos em fevereiro de 
2020. Uma redução de 44,9% 
na comparação com o mês 
que registrou a paralisação 
da Polícia Militar. Houve re-
dução nas quatro regiões em 
que o estado é dividido pela 
SSPDS. Os CVPs reúnem todas 
as modalidades de roubo, ex-
ceto o latrocínio.

Em entrevista a O POVO, 
o secretário da Segurança,-
Sandro Caron, afirmou haver 
uma tendência de queda na 
violência no Ceará. Os núme-
ros indicam, segundo afir-
ma, a eficácia das diferentes 
estratégias usadas pela SS-
PDS, seja no combate a CVPs, 
seja com relação a homicí-
dios. Para os roubos, após a 
constatação de um número 
alto de mandados em aberto 
contra acusados de CVPs, foi 
determinada a intensifica-
ção no cumprimento dessas 
ordens de prisão. Paralela-
mente, conta o secretário, 
também houve a intensifica-
ção de abordagem nas ruas, 
com o foco na apreensão de 
armas. Para isso, há uma 
atuação da PM com foco nos 
horários e locais com maior 
registro de roubos, como cor-
redores comerciais. Caron diz 
que o combate aos CVPs é fun-
damental, entre outros, por 
afetar diariamente a “percep-
ção de segurança” por parte 
dos cidadãos. “Claro, a priori-
dade é o combate aos homicí-
dios, mas se colocou também 
como prioridade, logo em 

sequência, os crimes contra o 
patrimônio, o tráfico de dro-
gas e os crimes sexuais”.

Até a queda em fevereiro, 
os CVPs vinham crescendo 
mês a mês desde agosto úl-
timo. Apesar da queda, os 
números de roubo em feve-
reiro seguem abaixo do re-
gistrado em 2019, ano menos 
violento no Estado na déca-
da: o crescimento é de 12% 
na comparação. Sobre isso, 
o secretário afirma que, em 
segurança pública, não se 
consegue fazer mudanças 
“em um ou dois meses”. Ape-
sar disso, ele diz ter uma boa 
expectativa para os meses 
seguintes. Caron cita que os 
oito primeiros dias de março 
têm números de roubos me-
lhores que 2019: foram 852 
CVPs em 2021 contra 1.020 
em 2019. “O importante é 
que, quando se entra em viés 
de queda na estatística, isso 
mostra que o trabalho, as 
estratégias estão dando cer-
to. Mas, de qualquer manei-
ra, a gente está sempre bus-
cando melhorar, aumentar a 
operacionalidade”.

Um desafio que se pos-
ta, porém, para as forças 
de segurança é o isolamento 
social mais rígido. Em 2020, 
o pico de homicídios, de-
pois do motim, ocorreu em 
abril, com 439 homicídios e 
os meses seguintes seguiram 
com 300 mortes mensais até 
julho. Para Caron, “fazer 
uma projeção é difícil”, mas 
os números do ano passa-
do foram motivados “por 
‘n' fatores” que já não estão 
mais presentes. O secretário 
afirma que o policiamento 
seguirá “da mesma forma”, 
mesmo havendo também a 
demanda para conter aglo-
merações. “O fato de ter, 
eventualmente, um número 
menor de pessoas na rua não 
vai nos levar a diminuir de 
forma alguma o policiamen-
to preventivo e ostensivo 
bem como as investigações”. 
Prova disso, diz, é que a mé-
dia de prisões diárias não 

diminuiu nos primeiros dias 
de lockdown em Fortaleza 
nem aumentaram os prin-
cipais indicadores de crimi-
nalidade.Sandro Caron pede 
a colaboração da população 
com denúncias no número 
181. “A gente garante o ano-
nimato e toda a informação 
é muito bem-vinda para a 
gente, para que a gente siga 
melhorando nosso trabalho”.

| SEGURANÇA |  Fevereiro passado registrou 44,9% menos crimes 

contra o patrimônio que fevereiro de 2020, quando houve o motim da PM. Março segue tendência

Após queda de roubos, secretário 
aponta tendência de redução 
na violência

Lucas barbosa

lucasbarbosaaraujo@opovo.com.br

reprodução/ SeMaCe

EQuIpE de fiscalização ambiental do 
Ceará na Serra de Baturité
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 sandro caron, Secretário da Segurança: 
“as estratégias estão dando certo” 

O importante é que, 

quando se entra 

em viés de queda 

na estatística, 

isso mostra que 

o trabalho, as 

estratégias estão 

dando certo”

sandro caron, 
Secretário da Segurança do 
Ceará

Dez autos de infração e oito 
embargos de construção irre-
gulares foram executados nas 
cidades serranas de Guarami-
ranga e Pacoti. As ações acon-
teceram durante operação nos 
dias 3 e 4 de março. 

Em nota, a Superintendên-
cia Estadual do Meio Ambien-
te (Semace) afirma que a ação 
teve como objetivo fiscalizar a 
implantação de loteamentos e 
construções sem autorização 
ambiental nas regiões serra-
nas. Na ocasião, 14 ocorrências 
foram atendidas. Além de lo-
teamentos, unidades residen-
ciais e pequenas barragens 
irregulares foram flagradas 
pelos agentes de fiscalização.

A operação foi realizada 
em conjunto pela Semace, Se-
cretaria do Meio Ambiente 
(Sema), Ministério Público e 
Batalhão de Policiamento de 

Meio Ambiente (BPMA).
As ações são baseadas no 

Decreto Federal Nº 6.514 de 
2008, que dispõe sobre as in-
frações ao meio ambiente, 
estabelecendo um processo 
administrativo federal para 
apuração dessas irregularida-
des e, em seguida, a tomada de 
providências legais.

Os possíveis infratores 
responsáveis receberão os 
autos via Correios. Os au-
tuados têm 20 dias para res-
ponderem à advertência, 
apresentando sua defesa à 
Semace. A contagem passa a 
valer a partir do recebimento 
dos autos. Dentro desse pra-
zo, eles podem reduzir o va-
lor da multa em até 30%.

LEvI aguIar

leviaguiaremail@gmail.com

Oito construções 
irregulares são 
embargadas em 
Guaramiranga e Pacoti 
| SERRA |  Processos 

administrativos apuram infrações

Disque Natureza
A equipe da Semace é respon-
sável pela fiscalização ambien-
tal e averiguação de denúncias 
de todo o Ceará. A Secretaria 
orienta que em casos de de-
núncia, o cidadão pode ligar 
para o Disque Natureza (0800-
275-2233) 



WWW.OPOVO.COM.BR

QUARTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 10 DE MARÇO DE 2021 15CIDADES

LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

SEGUNDA

 A DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA É 
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 A DOMINGO

Wherton Pinheiro, que toca duas casas de recuperação de 
drogados na Caucaia, imaginou trabalhar o título de Cidadão 
do Município para o repórter. 

Porém, não foi adiante, não porque haja desistido da 
empreitada, inegavelmente das mais justas. 

Pois, entre outros referendos, moro ali há mais de 40, 
além de tocar Ong Sorriso Colgate, que abastece criançada 
mensalmente na higiene pessoal. 

Ocorreu que o novo amigo veio a descobrir que já detenho a 
honraria com que me distinguiu Inês Arruda, quando prefeito. 

Aliás, ela própria me entregou, em solenidade realizada 
num bifê próximo ao Centro da cidade, dobrando à direita de 
quem vem pra Fortaleza.

Aconteceu no quinto ano do novo século, e mantenho o 
diploma guardado no baú das coisas preciosas. 

CHRISTIANE Emygdio, que participou da Academia 
de Porcelana e Bem-Estar da Padre Quinderé, 
porém, se mudou, e amiga Mariana Posses. 

ESTANHO NACIONAL 
Vicente Alencar sugeriu, e Reginaldo Vasconcelos 
imediatamente concordou, virar Academia Cearense de 
Literatura e Jornalismo em Brasileira. 

Dez de maio é oportuníssimo, pois nesse dia fará dez anos de 
inaugurada. 

RECORDAR É VOLARE 
Saudoso Bretislau de Castro frequenta hoje a Quinta Avenida, 
que é meu blog internetiano. 

Entre Heliane e Silvinha Coelho, no último encontro do grupo, 
aqui mesmo na orla. 

PÉ NO TORRÃO 
Baixando nesta quarta, para seis meses cearenses, ipuense 
Giuliano Martins, filho de Abílio. 

Que mora em Florianópolis. 

RONDA DOS NATAIS 
Hoje, 10 de março: Márcia Ferreira 
Gomes, mulher do Bosco .... Nilza 
Frota, do publicitário Rubens .... 
Eduardo Gurgel, esposou neta do 
patriarca Frederico Ponte, que antes 
de partir doou Pacatuba aos padres .... 
Flávia Teixeira .... Socorro Lucena .... 
Elias Salomão, da imortalidade médica 
.... Simone Norões .... Jens Kristian 
Jensen, marido da cônsul de França, 
Fernanda Carapeba.

BON MOT
CONTEI OS ANOS 
E DESCOBRI QUE 
TEREI MENOS 
TEMPO PARA VIVER 
DAQUI PRA FRENTE 
DO QUE JÁ VIVI ATÉ 
AGORA. (Mário de 
Andrade)

| JANEIRO E FEVEREIRO | As arboviroses transmitidas pelo 

Aedes aegypti somaram 1.985 casos em janeiro e fevereiro

Ceará tem redução de 
66% nas notifi cações 
de casos de arboviroses 

AURELIO ALVES/O POVO

PANDEMIA dificultou o trabalho de 
prevenção. Visitas foram suspensas

AÇÕES CONTRA 
A DENGUE

RECOMENDAÇÕES
- Encher de areia os 
pratinhos das 
plantas, jogar no lixo 
os objetos que não 
estão sendo 
utilizados e que 
podem acumular 
água;

- Vedação das caixas 
d'águas, tonéis e 
barris de água, bem 
como evitar o acú-
mulo de água sobre 
as lajes também são 
recomendados;

- Casas com pis-
cinas ou fontes 
precisam ter a 
manutenção em dia, 
sempre utilizando os 
produtos químicos 
apropriados, além 
de manter limpa a 
bandeja do ar-condi-
cionado para evitar o 
acúmulo de água.

CUIDADOS

O Ceará apresentou uma re-
dução de 66% nas notifi cações 
de dengue, zika e chikungunya 
nos dois primeiros meses de 
2021 em relação ao ano passa-
do. Entre janeiro e fevereiro, 
as arboviroses transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti 
totalizaram 1.985 notifi cações, 
enquanto em 2020 o número 
chegou a 5.835 casos no mesmo 
período. 

Neste primeiro bimestre, 
foram notifi cados 1.763 casos 
como dengue (518 foram confi r-
mados), com um caso grave re-
portado no município de Viçosa 
do Ceará, segundo dados da 
Secretaria da Saúde do Estado 
do Ceará (Sesa). Zika e chikun-
gunya representam 171 (31 con-
fi rmados) e 51 casos (16 confi r-
mados), respectivamente.

A notifi cação é feita a par-
tir da suspeita de um caso da 
doença, conforme a defi nição 
estabelecida pelo Guia de Vi-
gilância Epidemiológica. Já a 
confi rmação ocorre após defi -
nição de critério laboratorial, 
clínico ou clínico epidemiológi-
co de acordo com o cenário.

O epidemiologista Lucia-
no Pamplona avalia o dado 
como positivo, principalmen-
te no momento atual em que o 
sistema de saúde do Estado é 
pressionado pelo recrudesci-
mento de internações por Co-
vid-19. No entanto, ele alerta 
que ainda pode haver um au-
mento nos indicadores confor-
me a quadra chuvosa (fevereiro 
a maio) no Ceará avança.

“Temos de lembrar que 
essas doenças são muito in-
fl uenciáveis por fatores am-
bientais, como chuva, e a chu-
va começou mais no fi nal de 
fevereiro. É possível que nos 
meses de março e abril a gen-
te tenha um aumento no nú-
mero de casos”, atenta.

Luiz Oswaldo Rodrigues, 
orientador da Célula de Con-
trole de Vetores (Cevet) da Sesa, 
corrobora que o período chuvo-
so coincide com as notifi cações 
dessas doenças. “Isso porque 
são doenças transmitidas por 
um vetor, o Aedes aegypti, e 
quando se tem essas condições 
ambientais favoráveis como 
alta temperatura, alta umidade 
e chuvas, o inseto tende a au-
mentar sua população”, explica 
em vídeo divulgado pela pasta.

De 2019 para 2020 (com da-
dos até a semana epidemioló-
gica 48), o Ceará registrou au-
mento de 17% nas notifi cações 
dos casos de dengue. Nesse pe-
ríodo, as notifi cações de dengue 
subiram de 33.264, com 46,6% 
(15.490) de confi rmações, para 
38.960, sendo 52,4% (20.415) 
casos confi rmados. O diagnós-
tico das doenças é feito com 
exame de sangue.

As confi rmações ocorreram 
em 83,1% (153/184) dos muni-
cípios cearenses, com registro 
de 18 casos de dengue grave, 
sendo que 11 evoluíram para 
óbito. As projeções para o últi-
mo ano indicavam um cenário 
epidêmico para arboviroses 
motivado pela volta da circu-
lação do sorotipo 2 do vírus da 
dengue, para o qual a popula-
ção está mais suscetível. Ape-
sar do incremento nos índices 
estaduais, Luciano Pamplona 
considera que a permanência 
das pessoas em casa pode ter 
“segurado” essa epidemia.

Para o epidemiologista, o 
Estado possui uma das me-
lhores vigilâncias epidemio-
lógicas do Brasil pelo trabalho 
integrado entre Sesa, labora-
tórios públicos e secretarias 
municipais. Contudo, a pan-
demia difi cultou o trabalho de 
prevenção mais direto.

“As ações de controle de 
vetor foram negligenciadas, 
mas não de forma intencio-
nal. As atividades de visita 
casa a casa foram suspensas 
por causa da Covid-19. Isso 
foi uma necessidade imposta 
pelo isolamento”, considera.

LAIS OLIVEIRA

cotidiano@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

O POVO questionou a Sesa 
sobre de que forma a pandemia 
impactou nas ações de comba-
te às arboviroses. Porém, até o 
fechamento desta matéria, não 
houve retorno. 

No Plano de Enfrentamen-
to de Arboviroses de 2021, a 
Sesa delibera sobre medi-
das para ações efetivas de 
prevenção nos municípios. 
O material lança estratégias 
de educação, comunicação e 
mobilização social alertando 
sobre prevenção das arbo-
viroses e a eliminação dos 
criadouros do Aedes aegypti.
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A 
decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Edson Fa-
chin, de anular quatro  
processos, relacionadas 
à operação Lava Jato, 

nos quais era réu o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, foi considerada 
supreendente, tanto na área política 
quanto no segmento  jurídico. 

Fachin não decidiu sobre o mérito, 
somente considerou que a 13ª Vara Fe-
deral da Subseção Judiciária de Curitiba 
— onde atuava o o ex-juiz Sergio Moro 
— era incompetente para julgar os pro-
cessos, que seguirão agora para a Justiça 
Federal do Distrito Federal. Em conse-
quência, Fachin declarou a “perda do ob-
jeto” , extinguindo os processos que tra-
mitavam no STF, questionando se Moro 

agiu com parcialidade ao condenar Lula.
Apesar disso, o presidente da Segun-

da Turma da Suprema Corte, ministro 
Gilmar Mendes, entendeu que a “per-
da de objeto” era passível de discus-
são pelos demais ministros e marcou 
a continuidade do julgamento da sus-
peição de Moro — do qual pedira vis-
ta — para o dia de ontem. A segunda 
Turma, composta por Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, 
Edson Fachin e Kássio Nunes Marques, 
aprovou a continuidade do julgamento 
por quatro a um.

Quanto ao mérito, os ministros Gil-
mar Mendes e Ricardo Lewandoviski 
votaram pela suspeição de Sergio Moro, 
condenando-o a pagar as custas do pro-
cesso. O ministro Kássio Marques Nu-
nes pediu vistas para analisar melhor 

assunto; e os ministros Cármen Lúcia e 
Edson Fachin, optaram por votar depois 
de ouvir o voto do colega, quando hou-
ver a sequência da sessão. 

Em 2018, quando começou o julga-
mento, Cármen Lúcia e Fachin votaram 
a favor de Moro. Se eles mantiverem o 
voto, a decisão estará nas mãos de Kássio 
Nunes, indicado ao Supremo pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

O fato é que essas duas decisões, uma 
delas ainda inconclusiva, alteram de 
maneira radical o que se convencionou 
chamar de “tabuleiro político”. Com os 
processos cancelados, Lula deixa de ser 
“fi cha suja”, recupera seus direitos po-
líticos, estando apto a candidatar-se a 
qualquer cargo político.

E, caso se confi rme a decisão par-
cialidade de Moro no julgamento do 

ex-presidente, será a vitória completa 
da tese sempre defendida pela defesa 
de Lula, de que ele foi vítima de perse-
guição política, sem direito a um  julga-
mento justo e imparcial,. 

Porém, é de se perguntar: por que 
somente agora, o Supremo Tribunal 
Federal descobriu que Curitiba não era 
o foro adequado para julgar Lula, se 
essa tese foi levantada pela defesa des-
de o início? E, na sequência, a Segunda 
Turma resolveu dar continuidade ao 
julgamento da suspeição de Moro? São 
questões que deixam os cidadãos con-
fusos quanto ao funcionamento do STF, 
trabalhando contra sua credibilidade. 
Entretanto, ressalve-se, todas as críti-
cas ao STF devem ser feitas respeitosa-
mente, e visando preservar a institui-
ção, essencial à democracia. 

Decisões surpreendentes

de baixo calão. Todas essas asneiras po-
deriam estar protegidas pela liberdade 
de expressão, se não atentassem contra o 
Estado de Direito. 

O contexto é importante para a confi -
guração do ato atentatório ao Estado de 
Direito. Era um deputado federal, já in-
vestigado por atividades antidemocráti-
cas, com grande número de seguidores, 
que defendia abertamente o fechamento 
do Supremo Tribunal Federal e o AI5. Sua 
conduta reiterada era capaz, de fato, de 
desestabilizar as instituições.

Isso é completamente diferente do jo-
vem de 24 anos que tuitou o seguinte: “gen-
te, Bolsonaro em Uberlândia amanhã... al-
guém fecha virar herói nacional?”. Ele foi 
preso pela polícia militar, solto no dia se-
guinte. Defender a liberdade de expressão 
é tão perigoso quanto necessário. 

nagibmj@gmail.com

A liberdade de expressão é pressupos-
to da democracia, mas, de igual modo, a 
democracia é pressuposto da liberdade 
de expressão. Sendo assim, a liberdade de 
expressão não tolera toda e qualquer ex-
pressão da liberdade.

Os cidadãos podem e 
devem criticar o funcio-
namento da democracia 
e das instituições demo-
cráticas. Podem e de-
vem sentir-se livres para 
criticar quem exerce o 
poder, especialmente o 
Presidente da República, 
governadores, prefeitos, 

parlamentares, juízes e ministros da Su-
prema Corte. Podem criticar, inclusive, 
com palavras ácidas e contundentes.

Mas ninguém é livre para atentar contra 

a democracia e o Estado de Direito. Há um 
limite tênue aí. Se a crítica deixa de ser só 
crítica e atenta contra o Estado de Direito, 
não está mais protegida pela liberdade de 
expressão, confi gura crime contra a segu-
rança nacional. Afi nal, quando deixa de 
ser crítica e passa a ser atentado contra o 
Estado de Direito?

Essa pergunta só pode ser respondi-
da à luz dos casos concretos. Um caso 
importantíssimo foi decidido no mês 
passado. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que o deputado federal 
Daniel Silveira atentou contra o Estado 
de Direito e determinou sua prisão em 
flagrante, que foi mantida pela Câmara 
dos Deputados.

O deputado postou vídeo nas redes so-
ciais com críticas ácidas aos ministros da 
Suprema Corte. Usou palavras ofensivas, 

Democracia e liberdade de expressão II

Juiz Federal, 

professor da 

UniChristus

Nagibe Melo

antonio.escriturasdautopia@gmail.com

É conhecido o fato histórico da Peste 
Negra, no século XIV, que devastou a Euro-
pa, vitimando por volta de 2/3 da popula-
ção, em seus diversos ciclos. Dois fenôme-
nos se destacam nessa época: as “Ordens 
de Penitentes” e a “Dança da Morte” - ex-

pressões desesperadas 
de vivências dolorosas 
dos povos europeus, sub-
jugados à tirania dos reis, 
dos senhores feudais e da 
igreja. Os desenhos me-
dievais mostram rodas 
de dançarinos comanda-
dos pela Morte, essa uma 
alegoria fantasmagórica 

(geralmente um poderoso, parte da elite 
da época), saltitante e alegre, que insis-
te em convidar todos para a dança; não 

importando classe social ou gênero, em-
bora o abraço fatal, em maior quantidade, 
fosse dado nos pobres. 

Os fatos do século XIV se assemelhem 
ao que ocorre no Brasil de hoje, como uma 
farsa trágica. Uma fi gura necrófi la, alego-
ria da morte e da estupidez humana, in-
centiva os ajuntamentos, pede que tirem 
as máscaras protetoras e zomba da ciên-
cia, da dor e do luto.

Não age sozinho, pois cumpre ordens 
das elites que o apoiam, para a destruição 
da nação e para o genocídio. Parte do povo 
(uns por necessidade – mantidos que são 
na miséria; outros por ignorância – impor-
tantes setores da classe média conservado-
ra), junta-se para ensaiar a dança da mor-
te, nas reuniões públicas, nos bailes e nas 
festas; sem uso de máscaras ou cuidados 

necessários. Contaminam-se e contami-
nam os seus familiares e amigos. A vida já 
não vale nada. A elite brasileira sabe disso, 
contabiliza seus lucros e manda que a or-
questra neoliberal toque mais alto para que 
a dança da morte continue.

A pandemia, no Brasil, não atingiu ainda 
a cifra dos mortos da Peste Negra porque 
alguns governadores, afrontando as orien-
tações do Governo Federal, tomam medidas 
drásticas de controle sanitário, decretam 
lockdown, empenham as últimas reservas 
estaduais para manter funcionando os sis-
temas hospitalares colapsados. Vale aqui 
ressaltar que, entre esses governadores, o 
do Ceará, Camilo Santana, tem se destaca-
do, zelando pela saúde do povo cearense e 
enfrentando os messias da morte. Defende, 
com fi rmeza e coragem, o direito à vida. 

A dança da morte

Cineasta e escritor

Rosemberg Cariry 

samuelarruda@yahoo.com.br

O Brasil foi surpreendido com decisão do 
ministro Edson Fachin, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que, julgando individual-
mente embargos de declaração em habeas 
corpus impetrado pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, reconheceu a incompe-

tência da 13ª Vara Federal 
de Curitiba para o proces-
so e julgamento das ações 
penais que o Ministério 
Público Federal move 
contra o ex-presidente. 
Segundo o entendimento 
adotado, os fatos devem 
ser julgados em uma Vara 
do Distrito Federal, já que 

os crimes teriam sido praticados no exercí-
cio do mandato de presidente da República.

A defi nição do juízo competente para o 

julgamento de uma ação penal é matéria 
de indiscutível relevância. Trata-se de ga-
rantia processual fundamental, a impedir 
seja o réu submetido a julgamento peran-
te órgão de exceção, que lhe seja hostil ou 
parcial. Por isso, a Constituição e as nor-
mas processuais procuram defi nir de ma-
neira objetiva e clara os critérios de defi ni-
ção da competência  penal.

Tal defi nição faz-se no início do pro-
cesso, sendo considerada um pressuposto 
de constituição regular do feito. No caso 
dos processos do ex-presidente, a compe-
tência do juízo da 13ª Vara de Curitiba foi 
reconhecida por ocasião do recebimento 
da denúncia, reiterada nas decisões que 
julgaram as causas em primeiro grau e 
implícita ou explicitamente confi rmadas 
pelos tribunais que foram chamados a se 

pronunciar sobre os fatos: o TRF da 4ª Re-
gião, o STJ e o próprio STF.

Independentemente das razões técnicas 
que justifi cam a atribuição de competência 
ao juízo do Distrito Federal, a sociedade 
brasileira fi ca perplexa diante da demons-
tração de insegurança jurídica que a inde-
fi nição de um ponto tão básico revela. Com 
isso, é descredibilizado o sistema de justi-
ça e tem-se a impressão de que tais defi -
nições são feitas à luz de argumentos que 
extrapolam o estritamente jurídico. Re-
força-se a percepção de que o STF é mais 
do que pode e deve ser, inclusive um juí-
zo supremo de revisão de toda e qualquer 
matéria criminal. É chegado o momento de 
refl etirmos sobre a extensão exacerbada 
das atribuições do STF nos procedimentos 
criminais ordinários. 

Supremas decisões

Professor Associado 

de Direito Penal da 

UFC e procurador da 

República no Ceará.

Samuel Arruda
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IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCeM à graFia da 

époCa eM que ForaM publiCadas.

O caminhar da nossa jornada e 
como construímos a nossa vida po-
dem ser traduzidos pelas escolhas 
que fazemos. Escolhas certas nos le-
vam a um caminho de virtude, verda-
de e de relações justas. E o farol que 

nos guia, que nos 
ajuda a distinguir o 
bem do mal, o certo 
do errado, é a ética. 

Para quem es-
colheu a vida pú-
blica como forma 
de trabalhar pela 
transformação so-
cial, o pensamento 

ético deixa de ser uma opção para se 
tornar uma obrigação. A responsa-
bilidade e o comprometimento com 
o bem público, desenvolvimento do 
País e com o futuro das gerações 
devem sempre prevalecer e nor-
tear aqueles que foram eleitos com a 
confiança e esperança do voto. 

O prestígio, a eficácia e a respei-
tabilidade de qualquer instituição 
estão diretamente associados à me-
dida que ela adere e segue padrões 
éticos e de disciplina. Essa sentença 
é mais do que importante quando a 
instituição representa os interesses 
do povo, como é o Congresso Nacio-
nal. Lá, os códigos de decoro foram 
criados não só para manter os prin-
cípios éticos de atuação, mas tam-
bém com a finalidade de promover 

a integridade, honestidade, respon-
sabilidade e o combate à corrupção. 
Corrupção essa que enfraquece a 
democracia, promove a violação de 
direitos, distorce a realidade, corrói 
a qualidade de vida dos cidadãos e 
permite que o crime organizado e 
outras ameaças à segurança huma-
na ganhem terreno.

Os princípios fundamentais do 
sistema jurídico e constitucionais 
devem ser guardados e preservados 
pelos que atuam e lideram o Con-
gresso. De tal modo que as medidas 
disciplinares adequadas e justas 
devem ser aplicadas. Diante dis-
so, a atuação dos conselhos de ética 
das casas legislativas é fundamental 
para o correto andamento dos traba-
lhos parlamentares. Esses colegia-
dos têm como atribuição observar as 
prescrições da Constituição Federal, 
do Regimento Interno e do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar. 

O pleno funcionamento dos con-
selhos, além de ser condição basi-
lar em uma casa que representa os 
interesses do cidadão, é uma de-
monstração de que abusos e crimes 
cometidos por parlamentares es-
tarão sempre no alvo de investiga-
ções e punições. Mais do que zelar 
por princípios de conduta, quem é 
eleito para o povo e pelo povo tem 
obrigação de fazer o certo e comba-
ter o mal feito. n

Ética: o farol que nos guia

sen.jarbasvasconcelos@senado.leg.br

senador da 

república por 

pernambuco 

Jarbas vasconcelos

Tenho acompanhado, atentamen-
te, a luta do governador, Camilo San-
tana, e demais autoridades, no en-
frentamento à Covid-19, assim como 
dos cientistas, profissionais de saúde, 
empresários e diversos profissionais 

do setor de serviços. 
Entre os prós e os 
contras às medidas 
governamentais, 
sobram muitas con-
jecturas, acusações 
e desrespeitos nas 
redes sociais. Entre-
tanto, é importante 
encarar os fatos.

Estudo recente evidenciou que a 
variante de Manaus da Covid-19 é até 
2,2 vezes mais infecciosa do que a que 
circulou inicialmente e, é também, 
mais agressiva ao nosso organismo. 
Existem várias outras variantes, ain-
da desconhecidas, que se somam ao 
atual momento. Portanto, a falta de 
medidas mais rígidas, desde a época 
das eleições (2020), pode ter propor-
cionado a situação que enfrentamos 
agora: hospitais com leitos e UTIs lo-
tadas, com pacientes com a Covid-19, 
e centenas precisando de assistência, 
na lista de espera, tanto no setor pú-
blico como no privado.

Para parar a propagação do vírus 
temos que limitar ao máximo a cir-
culação de pessoas na cidade. Caso 
contrário, teremos centenas ou até 

milhares de pessoas sem assistência 
médica, e a possibilidade de vermos as 
cenas terríveis de cadáveres nas portas 
dos hospitais, ou em nossos domicílios, 
pois não teremos onde armazenar cor-
pos e nem caixões suficientes para os 
mesmos, vide o que já ocorreu em ou-
tros estados e países. Por consequên-
cia, o caos e a barbárie estarão instau-
rados em nossa sociedade.

Entretanto, os que são contra, 
têm razão em uma coisa, é necessá-
rio apoiar as famílias que terão suas 
rendas afetadas, com o auxílio emer-
gencial, e amparar os empresários, 
do pequeno ao grande, de alguma 
forma. Essa decisão é dos políticos, 
em Brasília, mas o que prevalece é a 
preocupação com a falta de recursos 
para subsidiar estas despesas, e que 
o país pode quebrar, o que tem retar-
dado a resolução do problema e am-
pliado a propagação do vírus.

Para “arranjar” o dinheiro, ideias já 
foram propagadas em outras ocasiões, 
neste conceituado jornal, como por 
exemplo: a taxação das grandes for-
tunas e a retirada das várias regalias, 
principalmente do legislativo e do ju-
diciário, onde estão as maiores somas 
de recursos voltados para garantir os 
vários auxílios existentes para atuação 
nos cargos. Enquanto não se resolve 
isso, fica a queda de braço entre o pre-
sidente, os governadores, os prefeitos, 
e a população no meio desse tiroteio. n

Mortes podem ser evitadas

parrais@ufc.br

doutor em saúde 

pública, professor 

do Curso de 

Farmácia da uFC

paulo Sérgio Dourado Arrais

Há 55 anos
1966. SAÚDE

Bloqueio à “gripe asiática” no Ceará

As inspeções sanitárias habitualmente realizadas em navios, 
pela Inspetoria de Saúde do Pôrto de Fortaleza, foram 
redobradas em intensidade e minudência, como medida 
acauteladora contra o perigo da introdução da gripe asiática 
no Estado, estando a providência estendendo-se também a 
aviões. Todos os passageiros de ambos os meios de transporte 
procedentes do estrangeiro são submetidos a exame objetivo 
de temperatura e, através de entrevista, para verificar se não 
estão afetados de coriza, angina, tosse convulsão, etc.

1966. crImE

PF interdita área de contrabando

Dado o vulto dos indícios da prática de contrabando 
de minérios atômicos na localidade de Ancori, além de 
Messejana, o Departamento Federal da Segurança Pública 
determinou a interdição de toda aquela área, que está 
sendo policiada por patrulhas daquele Departamento, não 
sendo permitida a presença, ali, de quaisquer pessoas, 
inclusive repórteres.

Há 65 anos
TrÂNSITo

Será abolido o sinal amarelo

Conforme foi amplamente divulgado, resolveu a 
Inspetoria Estadual do Trânsito tendo em vista o 
desrespeito dos motoristas ao sinal amarelo (de 
atenção), modificar a caixa dos sinais para que o 
amarelo e o verde (trânsito livre para as viaturas) sejam 
abertos simultaneamente. Adotando essa medida, visa o 
IET facilitar mais trânsito, o que será posto à prova. 

1956. ENErGIA

A iluminação do cais do porto

A Diretoria das Obras do Porto iniciou, há três dias, os 
trabalhos de iluminação do porto de Mucuripe. Este 
serviço está sendo feito pelo Governo Estadual, em 
cooperação com o SERVILUZ. Nele serão gastos um 
milhão e duzentos mil cruzeiros – segundo nos informou 
o dr. Erton Carvalho Lima, diretor e supervisor das 
obras do porto de Fortaleza.

Há 45 anos
1976. UrUGUAI

Cabeludos não podem estudar

Montividéu – Longas filas de jovens cabeludos se formaram 
ontem nos barbeiros uruguaios para cortarem seus cabelos 
e assim poderem assistir às aulas nos colégios. Uma 
determinação das autoridades, que proíbe os alunos do 
curso secundário de frequentarem as aulas com o cabelo 
comprido, foi observada rigorosamente ao iniciar-se o ano 
letivo, para cerca de 180 alunos de ambos os sexos.

1976. morTE

Arquivado processo do caso Herzog

São Paulo – Na tarde de ontem, oitenta e um dias após 
receber o inquérito policial-militar realizado pelo II 
Exército, para apurar as causas da morte do jornalista 
Wladimir Herzog nas dependências do DOI-CODI, o titular 
da 1ª Auditoria de Guerra determinou o arquivamento da 
peça, salientando que “os laudos técnicos comprovam a 
ocorrência de suicídio, por enforcamento”.
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Ainda sob uma condição de 
incerteza, devido a mais um 
avanço da pandemia do novo 
coronavírus, a segunda fase do 
Campeonato Cearense começa 
hoje à tarde, com direito a clás-
sico logo de cara. Com mando 
de campo coral, Ferroviário e 
Ceará vão se enfrentar no es-
tádio Franzé Moraes, dentro do 
Centro de Treinamento (CT) do 
Vovô, a partir das 15 horas.

O horário e o local são mesmo 
de se estranhar. Ver um Clássi-
co da Paz em plena tarde de sá-
bado e ainda com um mando de 
campo “invertido” só pode ser 
justificado por alguma situação 
extraordinária, como a que o 
Estado enfrenta. O arrocho no 
isolamento social imposto pelo 
último decreto do Governo ve-
tou jogos do certame estadual 
na Capital. Por isso, a partida 
foi para Itaitinga, na Região 
Metropolitana de Fortaleza. A 
diretoria coral aceitou jogar 
em domínios alvinegros devido 

à boa condição do gramado. O 
horário tem a ver com a falta de 
iluminação no CT, o que exige 
que a partida termine antes que 
o céu escureça.

Em campo, a tendência é 
que os técnicos optem por ti-
mes mistos. O Ceará porque 
administra um regime de fol-
gas no elenco, devido a junção 
dos calendários 2020 e 2021 do 
futebol brasileiro, que impe-
diu uma pré-temporada. Já o 
Ferroviário, porque vem numa 
sequência de partidas e a co-
missão técnica decidiu que, 
por já ter vencido a primeira 
fase e alcançado vaga na Copa 
do Brasil de 2022, pode se dar 
ao luxo de largar na segunda 
fase com time alternativo.

“Não tem a mínima condição, 
muito em cima (o início da se-
gunda fase). O Ferroviário vem 
com uma maratona de jogos 
excessivos e isso prejudica até 
o atleta. Foram duas competi-
ções com jogos a cada 48 horas, 
isso é muito desgastante com os 
atletas. A gente vai ter que usar 
uma equipe alternativa”, disse o 
técnico do Ferroviário, Francis-
co Diá, logo após conquistar o 
título simbólico de campeão do 

primeiro turno, no domingo.
De cara, dois titulares estão 

fde ora pelo Tubarão. O za-
gueiro Vitão teve folga e o la-
teral-direto Roni foi expulso no 
jogo passado, por isso cumpre 
suspensão. O restante do time 
é uma incógnita e há chance 
ainda de Diá mudar de ideia, já 
que quando deu declaração de 
que falou sobre time alternati-
vo antes do sorteio que definiu 
confronto contra o Ceará.

Pelo lado alvinegro, Guto 
Ferreira não tem desfalques 
porque será a estreia do Vovô. 
Pelo contrário, ele poderá pro-
mover estreias em campo. É o 
caso do goleiro João Ricardo e 
do atacante Jael. O último ga-
nhou condição de jogo no BID 
para o duelo do sábado passa-
do, contra o Vitória-BA, pela 
Copa do Nordeste, mas ainda 
aprimorava a parte física.

“Em relação ao treinamento 
estou tranquilo. Isso (estrear) 
vai depender do treinador, vai 
ser aos poucos. Minha entrega 
não vai faltar, para estar 100% o 
mais rápido possível. Nas opor-
tunidades que eu tiver estarei 
preparado”, despistou Jael, que 
tem boas chances de começar 

brennoreboucas@opovo.com.br

| Campeonato Cearense | Com promessas de times mistos, Ceará e Ferroviário Fazem 
ClássiCo da paz atípiCo. Com mando Coral, jogo será realizado no Ct do alvinegro
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Técnico do Ferroviário, Francisco diá prometeu 
time reserva, mas voltou atrás

brenno rebouças

Ferroviário
4-3-3: Jonathan; Polegar, 
Yuri, richardson, emerson; 
Wallace rato, Wesley dias, 
reinaldo (diego viana); 
Wendson, Berguinho, adílson 
Bahia. Téc: Francisco diá

Ceará
4-3-3: João ricardo, Buiú, 
luiz otávio, Jordan, Kelvin; 
Fabinho, oliveira, Baxola; 
rick, Jacaré, Jael. 
Téc: Guto Ferreira
Local: Franzé Moraes, em 

itaitinga-Ce
Data: 10/3/2021
Horário: 15 horas
Árbitro: luciano Miranda
assistentes: renan aguiar e 

Camila de sousa
Transmissão: nordesteFC, rádio 
o Povo CBn aM 1010, Facebook 
e Youtube do o Povo online 
(áudio)

Campeonato Cearense 2021
roTeiro Do JoGo
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GuTo Ferreira, do Ceará, ainda não 
escalou a equipe titular na temporada

como titular no Clássico da Paz.
A principal diferença entre 

as duas equipes, que pode in-
fluenciar no decorrer da parti-
da, é que o Ceará sabe que vol-
ta a campo já no sábado, pela 
Copa do Nordeste, enquanto o 
Ferroviário aguarda a Federa-
ção Cearense de Futebol des-
dobrar mais uma rodada da ta-
bela. Por enquanto, o próximo 

compromisso coral será ape-
nas na Copa do Brasil, no dia 
17, contra o Porto Velho-RO, na 
capital de Rondônia.

A segunda fase tem o mesmo 
formato da primeira, com sete 
rodadas, jogos apenas de ida, 
porém com apenas quatro ti-
mes avançando para as semifi-
nais. O Ferroviário é mandante 
na partida por conta de sorteio.
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Após dois compromissos 
(e duas vitórias) pela Copa do 
Nordeste e a uma semana da 
estreia na Copa do Brasil, o 
Fortaleza dá a largada no Cam-
peonato Cearense hoje, diante 
do Atlético-CE, a partir das 15 
horas, no estádio Domingão, em 
Horizonte, pela primeira roda-
da da segunda fase do certame.

Diante do calendário cheio 
neste mês e o curto interva-
lo entre o final da temporada 
passada e o início da atual, o 
técnico Enderson Moreira deu 
início a um rodízio de atletas no 
time titular a partir da vitória 
por 2 a 0 sobre o Sampaio Cor-
rêa-MA, no último sábado, 6. O 
quarteto preservado contra a 
Bolívia Querida fica novamente 
à disposição, mas outras peças 
devem ser poupadas e caras 
novas podem surgir.

Na meta, Marcelo Boeck 
voltou a atuar após mais de 
um ano e pode ser mantido. O 
lateral-direito Tinga deve ser 
preservado e dar vez ao jovem 
Vitor Ricardo, oriundo do time 
de aspirantes. Na zaga, João 
Paulo e Jackson, que renovou 
contrato e já foi regulariza-
do, podem formar a dupla. Na 
outra lateral, Carlinhos pode 
ganhar oportunidade no posto 
de Bruno Melo.

Do meio para frente, o leque 
de opções para o comandante 
tricolor é maior. O recém-con-
tratado Éderson deve estrear e 
formar dupla com Felipe ou Ro-
nald. A vaga no setor de armação 
pode ser ocupada por Matheus 
Vargas, que retornou de emprés-
timo ao Atlético-GO, ou ter a se-
quência de Luiz Henrique.

No ataque, Igor Torres e 
Osvaldo têm a possibilidade 
de seguir na equipe, mesmo 
com a concorrência de Rob-
son, autor de um gol no último 
compromisso, e Romarinho, 
poupado contra o Sampaio. No 
posto de referência, o jovem 
Gustavo Coutinho pode ser a 
novidade em substituição a 
Wellington Paulista, mas Da-
vid também pode fazer o papel 
de centroavante.

“É difícil a gente jogar dois, 
três jogos seguidos, eu estou 
emendando uma temporada 

na outra. A comissão técni-
ca tem tido esse cuidado, tem 
descansado alguns jogado-
res de um jogo para o outro. 
A gente tem que ir cuidando 
para não ter lesão, nem per-
da de jogadores nesse começo 
de competição. O Enderson 
tem feito a coisa certa, ‘segu-
rando’ alguns atletas que vêm 
com mais desgaste de um jogo 
para outro. Assim, a gente vai 
ganhando força para chegar 
nos jogos decisivos com o gru-
po 100% e disputar os títulos”, 
avaliou o atacante Osvaldo.

O Atlético-CE, por sua vez, 
tenta manter o embalo da 
primeira fase da competição 
para surpreender e se garan-
tir entre os semifinalistas. 
Terceiro colocado na etapa 
anterior, o time de Raimundo 
Vágner — que, com Covid-19, 
não estará à beira de campo 
— tem o volante Olavio como 
artilheiro, com cinco gols. O 

atacante Wandson, revela-
do pelo próprio Leão do Pici, 
também é esperança ofensiva 
para decidir o confronto.

“A gente já estreia contra 
o atual campeão, então tem 
que ter muita tranquilidade. 
Estamos bem focados. Nessa 
segunda fase, a nossa meta é 
chegar entre os quatro para 
conquistar, primeiro, a vaga 
na Série D do próximo ano e 
tentar conquistar a vaga na 
Copa do Nordeste, que é o 
nosso objetivo. O grupo é bem 
ciente das condições que são 
dadas, então a gente vai bri-
gar até o final por essas vagas 
e também para chegar nas 
semifinais. Com o grupo que 
a gente tem, a qualidade que 
o nosso grupo apresentou na 
primeira fase, tem bastante 
chance de ficar entre os qua-
tro e brigar por essa semifi-
nal”, projetou o goleiro Carlão, 
capitão da Águia.

aurelio alves

Caminhada 
rumo ao tri?
| Segunda faSe | Com time misto, Fortaleza estreia no Campeonato Cearense 

diante do atlético-ce. tricolor busca o terceiro título do estadual consecutivo

Afonso ribeiro

afonso.ribeiro@opovo.com.br

remAnescente do elenco de 
2020, osvaldo disputa vaga no 

ataque do Fortaleza

Atlético-CE
4-4-2: Carlão; Gustavo 
silva, edgar, Waldson e 
talys (Nailton); daniel, 
erison, Hércules e olavio; 
Wadson e vinicius. téc: 
reginaldo França

Fortaleza
4-3-3: Marcelo Boeck; 
vitor ricardo, João Paulo, 
Jackson e Carlinhos; 
Éderson, ronald (Felipe) 
e Matheus vargas 
(luiz Henrique); igor 
torres, david e robson 
(romarinho). técnico: 
enderson Moreira

Cearense 2021

Local: estádio domingão, em 
Horizonte.
Data: 10/03/2021
Horário: 15 horas (horário de 
Fortaleza)
Árbitro: adriano Barros 
Carneiro
Assistentes: Cleberson do 
Nascimento leite e tiago 
Castro e silva
transmissão: Nordeste FC, 
rádio o Povo CBN, tempo 
real o Povo online
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ficHA técnicA

Invicto, Pacajus recebe 
Caucaia na estreia da 2ª fase

Campeonato Cearense. Primeira rodada

Na Região Metropolitana de 
Fortaleza, o Caucaia visita o in-
victo Pacajus no estádio Ronal-
dão, às 15 horas de hoje, pela 
primeira rodada da segunda 
fase do Campeonato Estadual 
2021. O duelo terá transmissão 
ao vivo pelo Facebook da Fede-
ração Cearense de Futebol (FCF).

O primeiro confronto en-
tre as equipes nesta edição do 
Estadual, logo na rodada ini-
cial, há exatamente um mês, 
acabou sem gols. Desta vez, a 
meta é balançar as redes para 
sair na frente pelo sonho de 
uma vaga na Série D do Cam-
peonato Brasileiro.

Os dois times brigaram na 
parte de cima da tabela e al-
mejavam a classificação para a 
Copa do Brasil de 2022, que ficou 
com o líder Ferroviário. Tanto o 
Índio quanto a Raposa tinham 
chances de tomar a primei-
ra posição até a última roda-
da, mas acabaram tropeçando 

— o time vermelho e preto foi 
derrotado pelo próprio Tuba-
rão da Barra.

Vice-líder, o Pacajus chega 
à segunda etapa como única 
equipe invicta entre as que jo-
garam a primeira fase do Cea-
rense. Em sete jogos, a equipe 
comandada pelo técnico Ro-
berto Carlos obteve três vi-
tórias e quatro empates. Pela 
segunda temporada seguida 
na elite estadual, o desafio é 
manter o embalo para tentar 
surpreender.

Já o Caucaia, que conviveu 
com problemas financeiros e 
cogitou desistência das compe-
tições de 2021, deu sequência ao 
trabalho e conseguiu selar vaga 
entre os seis melhores da pri-
meira fase — ficou em quar-
to lugar. O time treinado pelo 
ex-volante Erandir agora quer 
chegar entre os quatro melho-
res para disputar a semifinal. 
(Afonso Ribeiro)

Crato e Icasa fazem clássico de 
times do Cariri na largada

Estadual. Estreia na segunda fase

Distantes dos holofotes, vol-
tados para as estreias de Ceará 
e Fortaleza na segunda fase do 
Campeonato Estadual, os times 
do Cariri dão sequência à cam-
panha na competição. Em due-
lo regional, a rodada de aber-
tura terá Crato x Icasa, a partir 
das 15 horas de hoje, no estádio 
Mirandão, com transmissão 
pelo Facebook da Federação 
Cearense de Futebol (FCF).

No duelo da primeira eta-
pa do Estadual, empate em 1 
a 1 no mesmo palco, no dia 20 
de fevereiro. Na fase anterior, 

o Azulão amargou a zona de 
rebaixamento, lutou contra 
a queda até a última roda-
da e conseguiu escapar com o 
triunfo sobre o concorrente e 
vizinho Barbalha — somado 
ao tropeço do Guarany de So-
bral justamente contra o Icasa.

A vitória sobre a Raposa foi 
o único resultado positivo do 
Crato no Estadual — foram 
dois empates e quatro der-
rotas nos demais confrontos. 
O Verdão, por sua vez, ter-
minou uma posição acima do 
adversário de hoje, com dois 

triunfos, quatro igualdades e 
apenas um revés.

Depois do vice-campeo-
nato da Taça Fares Lopes, o 
time de Juazeiro do Norte 
fez campanha regular, sem 
risco de retorno à Série B do 
Cearense e sem grandes as-
pirações na parte de cima da 
classificação. Com a página 
virada, o Icasa quer voltar a 
figurar entre os quatro me-
lhores para disputar a semifi-
nal e conquistar vaga na Série 
D do Campeonato Brasileiro. 
(Afonso Ribeiro)

cAmpeonAto ceArense 2021

primeirA roDADA

Crato x icasa - estádio Mirandão (Crato), 

às 15 horas 

atlético-Ce x Fortaleza - estádio 

domingão (Horizonte), às 15 horas 

Ferroviário x Ceará - estádio Franzé 

Morais (itaitinga), às 15 horas 

Pacajus x Caucaia - estádio ronaldão 

(Pacajus), às 15 horas

Segunda faSe
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Os Jogos de Tóquio se-
rão realizados sem espec-
tadores do exterior, devido 
aos temores relacionados à 
pandemia de Covid-19, no-
ticiou a imprensa japonesa 
nesta terça-feira, 9, citando 
os responsáveis, que preferi-
ram permanecer anônimos.

“Foi acordado em 3 de 
março de 2021 na reunião 
dos cinco (governo japonês, 
município de Tóquio, orga-
nizadores dos Jogos, COI e 
Comitê Paraolímpico Inter-
nacional) que uma decisão 
sobre os espectadores vin-
dos do exterior seria toma-
da no final do mês de mar-
ço”, disse o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) à AFP, 
também nesta terça.

No dia 3 de março, ao final 
desta reunião, o presidente 
do comitê organizador Sei-
ko Hashimoto informou que 
uma decisão seria tomada 
antes do início do reveza-
mento da tocha olímpica no 
país, previsto para o dia 25 
de março.

De acordo com a Kyodo 
News, o governo japonês 
já concluiu que “não é pos-
sível” permitir que torce-
dores que moram fora do 
Japão assistam aos Jogos, 
devido às “preocupações 
do público japonês sobre 
o coronavírus” e ao fato de 
terem aparecido “variantes 
mais contagiosas em muitos 
países.” O Brasil é a nação de 
origem de uma das mais le-
tais do mundo.

De acordo com o jor-
nal Asahi Shimbun, o COI 
pediu ao Japão para abrir 
exceções para convida-
dos estrangeiros entre os 

patrocinadores da com-
petição, uma demanda em 
análise pelo governo. A se-
gurança será a “principal 
prioridade” dos Jogos, dis-
seram os organizadores.

O evento, que deveria ter 
sido realizado no ano pas-
sado, foi adiado para 2021 
devido à pandemia do co-
ronavírus e tem início em 
23 de julho e término em 8 
de agosto. Cerca de 900.000 
ingressos já foram vendidos 
fora do Japão.

Os organizadores devem 
tomar uma decisão oficial 
sobre o assunto ainda nes-
te mês, após reunião com o 
governo japonês, a prefeitu-
ra de Tóquio, o COI e o Co-
mitê Paralímpico Interna-
cional, segundo a imprensa 
japonesa.

A tendência é de exclusão 
de espectadores estrangei-
ros, de acordo com o que já 
haviam relatado após uma 
reunião entre essas instân-
cias na semana passada.

Cerca de 77% dos japone-
ses se opõem ao público es-
trangeiro nos Jogos de Tó-
quio devido à atual crise de 
saúde, de acordo com uma 
pesquisa do jornal Yomiuri 
Shimbun publicada na se-
gunda-feira.

A presidente da 
Tokyo-2020, Seiko Hashi-
moto, declarou nesta sexta-
feira que os organizadores 
“gostariam muito de um 
evento em estádios cheios, 
com torcedores de todo o 
mundo”, mas seria compli-
cado “se não conseguísse-
mos recebê-los e se a situa-
ção das instalações médicas 
não fossem perfeitas.” (AFP)

Charly trIBalleaU / aFP

Sem olhareS 
de turistas
| Tóquio-2020 | Olimpíada será realizada sem 
espectadOres de OutrOs países, diz imprensa japOnesa

maioria da população japonesa 
teme a presença de estrangeiros 

durante os Jogos

Liga dos campeões

Jogos de oNTem

Juventus 3x2 Porto*
Borussia dortmund* 2x2 
Sevilla
*classificados 

JoGoS de hoJe
PSG x Barcelona
liverpool x rB leipzig 

JoGoS de terça, 16
real Madrid x atalanta
Manchester City x B. 
Mönchengladbach 

JoGoS de QUarta, 17
Bayern de Munique x 
lazio
Chelsea x atlético de 
Madrid

Oitavas de final

Numa partida com emoção 
até os minutos finais da prorro-
gação, o Porto eliminou a Juven-
tus em Turim (Itália) e avançou 
às quartas de final da Liga dos 
Campeões, apesar de ter perdi-
do por 3 a 2, nesta terça-feira, 9. 
Paralelamente, o Borussia Dort-
mund contou com a presença da 
jovem estrela norueguesa Er-
ling Haaland para empatar com 
o Sevilla e também se classificar 
para a próxima fase.

A equipe portuguesa segue 
no torneio continental graças 
à vitória no jogo de ida as oita-
vas por 2 a 1, em Portugal, e ao 
critério de gols marcados na 
casa do adversário — que no 
futebol europeu se estende até 
as prorrogações.

Para engrandecer o feito, 
no duelo desta terça, os vi-
sitantes jogaram cerca de 75 
minutos com um a menos, por 
conta da expulsão do atacante 
iraniano Taremi, e viram o vo-
lante Sérgio Oliveira assumir o 
protagonismo do confronto ao 
marcar os dois gols no estádio 

da Juve que garantiram a pas-
sagem para a próxima fase da 
competição.

Já o Borussia Dortmund se 
classificou para as quartas de 
final da Liga dos Campeões ao 
empatar em 2 a 2 em casa com 
o Sevilla. Erling Haaland abriu 
o placar no primeiro tempo (35 
minutos) e ampliou convertendo 
um pênalti no início da segunda 
etapa (9). Youssef En-Nesyri di-
minuiu também cobrando uma 
penalidade máxima (17 da se-
gunda etapa) e cabeceou para 
deixar tudo igual já nos acrésci-
mos. O resultado leva à próxima 
fase o Dortmund, que já havia 
vencido por 3 a 2 em Sevilha na 
partida de ida.

A Liga dos Campeões segue 
hoje com mais dois jogos de vol-
ta das oitavas. Sem Neymar, o 
PSG recebe o Barcelona e tenta 
manter a vantagem da ida, em 
que venceu por 4 a 1. Já em Li-
verpool, o time inglês — que 
venceu os alemães por 2 a 1 na 
primeira partida — recebe o 
RB Leipzig. (Com AFP)

Porto avança por gol 
fora; Dortmund se 
classifica com empate

Liga dos Campeões. Oitavas de final
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DESTAQUES DA AGENDA

Após o procurador-geral de 
Justiça, Mario Sarrubbo, reco-
mendar a suspensão de jogos 
de futebol no Estado para con-
ter o avanço da Covid-19 em São 
Paulo, o governador João Doria 
(PSDB) estuda a possibilidade 
de interromper o Campeonato 
Paulista. O anúncio da decisão 
sobre o torneio deve ocorrer 
nesta quarta-feira, 10.

O jornal O Estado de SP apu-
rou que a tendência é de que o 
Estadual seja paralisado. Caso 
não acate o pedido do Ministé-
rio Público (MP), o Governo fica 
sujeito a uma ação civil pública.

Além disso, técnicos do Go-
verno avaliam que o MP foi um 
aliado ao atuar para enquadrar 
prefeitos do Interior que se re-
cusaram a cumprir determi-
nações estaduais de restrições 
ao comércio. Dessa forma, não 

acatar a recomendação poderia 
gerar ruídos na relação entre a 
procuradoria-geral de Justiça e 
o Executivo.

Por outro lado, os auxiliares 
do governador que advogam 
pela não aceitação da recomen-
dação ponderam os custos po-
líticos não só da suspensão do 
campeonato, mas também do 
ponto do pedido do Ministério 
Público que trata da suspensão 
de missas e cultos religiosos.

 A Federação Paulista de Fu-
tebol defende a continuidade do 
campeonato e, em nota oficial, 
apresentou uma lista critérios 
científicos para defender os jo-
gos. A entidade alega que segue 
todos os protocolos de segu-
rança e não há a presença de 
público nos estádios.

De acordo com o MP, a reco-
mendação da paralisação dos 

eventos presenciais seria ape-
nas enquanto São Paulo pas-
sa pela fase vermelha, na qual 
atividades não essenciais são 
impossibilitadas na Cidade. 
Uma nova avaliação está mar-
cada para o dia 19. Sarrubbo 
ressaltou que a suspensão dos 
eventos esportivos “torna-se 
imprescindível” considerando o 
recrudescimento da pandemia.

Já foram realizadas três ro-
dadas do Paulistão e, a princí-
pio, os jogos do fim de semana 
estão mantidos.

Infectologistas também di-
zem que o risco é grande de 
contaminação entre jogadores 
e também seus familiares. No 
Brasil, o futebol regional parou 
em Santa Catarina, Paraná e no 
Acre. No Ceará, só estão autori-
zadas partidas fora de Fortale-
za. (Agência Estado)

Ivan StortI / SantoS FC

Pandemia ameaça 
o Paulistão
| Covid-19 | Após recomendAção do mp, governAdor de 
são pAulo, João doriA, estudA pArAlisAr o cAmpeonAto pAulistA

Frase 

duas linhas”
Nome, função
Função

Na rodada passada do 
Paulistão, o São Paulo goleou 

o Santos por 4 a 0

edIçÃo: ANdré bloc | andrebloC@oPovo.CoM.br  |  85 3255 6101

QUINA Nº 5510

8 18 32 62 80

4 15 6 17 217 20 

dIA de sorte Nº 428

mês dA sorte: mArço

2 51 3 57 7341 71 

tImemANIA Nº 1610

tIme do corAção: crb/Al

dUplA seNA Nº 2205
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1º sorteIo

2º sorteIo

Aviso excepcionalmente nesta quarta-feira, 10, a coluna alan neto não será publicada
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a partir desta semana, os conteúdos editoriais do PoP serão 
publicados no o PoVo online. em breve, o PoP retornará 

com conteúdos que você já conhece de moda, resumos das 
novelas, guias, dicas e entretenimento.
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