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Aponte a câmera do celular para o 
código, navegue pelo O POVO+ e veja 
esta edição e muitos outros conteúdos

BOM PARA BOLSONARO 

LULA EM 2022

PÉSSIMO PARA CIRO
Ao retomar direitos políticos, Lula mexe o tabuleiro eleitoral de 2022. 

Novidade fortalece polarização com Bolsonaro e atrapalha nomes ligados ao centro 
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Fortaleza e Ceará 
decepcionam e 
empatam em jogos 
da Copa do Nordeste
PÁGINAS 35 E 36

ESPORTES

Engarrafamento 
e movimento em 
praias marcam º dia 
de lockdown no CE
PÁGINA 8

NOTÍCIAS

Estilo de morar: 
as novas apostas 
da construção 
cearense
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São Paulo, Brasil, em 10 de março de 2021. Ex-presidente 
brasileiro (2003-2011) Luiz Inácio Lula da Silva, dá entrevista 

coletiva no prédio do sindicato dos metalúrgicos em São 
Bernardo do Campo, na região metropolitana. - A sentença 

que anulou ex- as convicções de corrupção do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva viraram a política brasileira e configuraram 

um confronto eleitoral potencial entre o ícone da esquerda 
manchada e seu rival, o presidente de extrema direita Jair 

Bolsonaro. (Foto de Miguel SCHINCARIOL / AFP)
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NÃO FORAM os reiterados avisos de autoridades mun-
diais de saúde, governadores ou os mais de 275 mil mor-
tos que “convenceram” Jair Bolsonaro a, de uma semana 
para cá, dar giro de 180º na opinião do governo sobre 
vacinas e máscaras contra contágio. Como o globo ter-
restre sobre a mesa na última live do presidente dei-
xou claro, Bolsonaro passou a semana basicamente em 
função de passar recibos ao discurso do adversário Luiz 
Inácio Lula da Silva dias após reviravolta promovida por 
Edson Fachin no STF.

Nos últimos meses, foram muitos os apelos para que o 
Planalto revisse opiniões sobre aglomerações e da gravi-
dade da doença. Enquanto Estados estudavam controle 
de fronteiras e de circulação, lá no início da pandemia, o 
presidente embarcava em uma cruzada negacionista que 
teve episódios dos mais simbólicos há menos de um mês, 
durante evento em Tianguá com livres aglomerações. Me-
nos de um dia após a volta de Lula ao jogo eleitoral, a coisa 
já muda de maneira tão brusca que é até constrangedora.

A “guinada” de Bolsonaro tem explicação fácil. Com avalia-
ção em baixa e um adversário em jogo forte e pós-graduado no 
populismo, o presidente não pode se dar o luxo de conversar 
apenas com sua base mais radicalizada. Para controlar uma 
“onda vermelha”, Bolsonaro precisa, mais do que nunca, da 
narrativa do Lula radical, chavista, imprevisível, inimigo da 
imprensa e perigoso ao mercado. Alguém digno da velha pecha 
do “vamos virar uma Argentina ou, pior, uma Venezuela”.

Nada que faria sentido algum se, como vem acontecen-
do, o presidente e seus fi lhos continuassem negando vaci-
nas e máscaras, metendo os pés pelas mãos na Petrobras 
e ameaçando encher a boca de jornalistas de “porrada”. 
Ainda é cedo para saber se a decisão de Fachin se sustenta 
e siginifi cará algo para 2022. O que é claro é que, na última 
quarta-feira, Bolsonaro contava com o Lula “jararaca”, que 
chegasse violento e ameaçando uma guinada revanchista 
e comunista no País. Em vez disso, viu um “Lulinha paz e 
amor” com acenos a policiais, Exército, mercado e evangé-
licos. Acendia ali uma luz de alerta.

A ÚNICA VOZ QUE BOLSONARO ESCUTA

Carlos 

Mazza

JORNALISTA 
DO O POVO

Não há atalhos para salvar vidas Velho Chico se abraçou
ao oceano do sertão

Catalina 

Leite

Cláudio 

Ribeiro

JORNALISTA 
DO O POVO

JORNALISTA 
DO O POVO

LOCKDOWN NA PANDEMIA Quando Mi-
guel Nicolelis deixou o comitê científi-
co do Consórcio Nordeste em fevereiro, 
insatisfeito por não ser ouvido pelos 
governadores, a mensagem foi clara: 
as respostas estão na mesa. Os estados 
precisam do lockdown de verdade, sem 
atalhos e sem entrelinhas. O vírus des-
considera comprometimentos políticos 
de abre e fecha e os mortos não usu-
fruem das novas atividades essenciais.

Por isso, preocupou muito quando o 
prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), 
sancionou igrejas e academias como 
serviços essenciais, na última quinta-
feira, 11. O alívio veio um dia depois, 12, 
com a proibição do funcionamento pre-
sencial desses setores durante o lock-
down no Ceará pelo decreto estadual. 
Foi uma decisão acertada, baseada em 
Ciência, como deve ser.

O problema é esperar demais, 
como se os resultados pudessem ma-
gicamente mudar, apesar das análi-
ses científi cas. Em janeiro, Nicolelis 

SEM MEDO de ser feliz, queria aqui 
tratar também sobre política e pande-
mia. Sobre viver, juntos e separados. 
Ainda precisaremos falar muito mais 
disso, dos mais de 275 mil mortos e de 
quem nega a ciência e nos nega direi-
tos e dignidade. Mas este meu breve 
comentário, da semana que passou e 
dos dias que virão, é sobre consagrar 
um outro fato.

“A noite do dia 10 de março de 2021 
fi cará marcada como um momen-
to histórico para o Ceará. A data está 
selada pelo encontro das águas do rio 
São Francisco com o açude Castanhão”, 
bem descreveu o repórter Gabriel Bor-
ges, do O POVO. Registro feito in loco, 
ao lado do fotógrafo Aurélio Araújo, em 
série de reportagens.

Foi o esperado abraço do principal 
rio do Nordeste - que nasce ainda em 
Minas Gerais, mas tem grande parte 
de seu leito dentro da região semiári-
da - com a maior barragem da região. 
O Velho Chico, que já foi mais farto, se 

já tinha alertado em entrevista ao 
O POVO para uma subida sincroniza-
da de casos de Covid-19 no Ceará, além 
da presença quase certa da variante P.1 
em todos os estados.

Assim, o atual lockdown cearense 
ultrapassa a necessidade de controlar 
a curva íngreme de novos casos e de-
safogar hospitais. É, também, o único 
caminho para impedir o surgimento de 
novas variantes. Isso não é mistério, 
está posto em todos os espaços em que 
há um cientista. Falta os governantes, 
em todas as esferas, pararem de bus-
car atalhos. 

encontrou com o oceano Castanhão, que 
há anos aguarda mais chuva e pereni-
dade. As ruínas da velha Jaguaribara já 
estavam se reapresentando pela falta 
de água. O mar do sertão voltará a en-
cher, questão de tempo.

Um rio entende os seus caminhos, 
o homem é quem os desfaz. Se derem 
certezas de preservação ao manan-
cial, Francisco rio abençoará o vale 
jaguaribano, também despejará água 
em Fortaleza. A transposição se con-
solida. O assunto Chico-Castanhão é 
um alento diante de tanta dor. Preci-
samos mesmo respirar.

EDIÇÃO: FÁTIMA SUDÁRIO  |  FATIMA@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

A SEMANA
RICARDO STUKERT EVARISTO SA/AFP

ARQUIVO PESSOAL
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CHARGE \ Clayton

Alice Sousa

aliCe.sousa@
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Silvia CriStina Bernardo 

S
ilvia Cristina Bernardo 
dos Santos é leiturista 
em Fortaleza e trabalha 
há 11 anos percorren-
do imóveis de Fortale-
za e fazendo as leituras 

dos números de consumo para a 
conta de energia elétrica. Ela é 
uma das oito mulheres que pres-
tam um dos serviços essenciais 
durante a pandemia. Aos 41 anos, 
a colaboradora da Ceneged, que 
presta serviço para a Enel, seguiu 
desempenhando a função desde o 
início da pandemia. Ela conta so-
bre o desafios de prestar um ser-
viço essencial, enquanto exerce 
uma função onde os homens são 
predominantes.

op - como a pandemia afetou 

sua rotina de trabalho?

Silvia dos Santos - No início da 
pandemia, meados de março do 
ano passado, pra todo mundo foi 
uma surpresa. Ficamos receosos. 
Com o passar dos dias a gente foi 
tendo acompanhamento e ensi-
namento sobre como proceder e 
reagir em campo. Os receios e cui-
dados que precisamos ter nos aler-
tam para a prevenção da gente e de 
quem está sendo atendido. Perma-
necer trabalhando em campo ex-
terno no atual período é desafiador.

op - com o trabalho em 

campo, você tem contato, 

mesmo que passageiro, com 

muitas pessoas. o que mudou?

quando é que vou passar por lá.

op - E como o desempenho 

do trabalho afetou suas 

relações interpessoais?

Silvia - No período da pande-
mia ficou mais distante, né. Pelo 
fato de a gente não poder demo-
rar tanto. O cliente entende que 
neste momento a gente tem de 
se resguardar e policiar. A gente 
muda os hábitos. Já não é mais 
uma coisa como era antigamen-
te. Já se perdeu aquele hábito de 
chegar em casa e ir abraçar as 
pessoas. Chegando em casa eu 
já deixo a roupa e os sapatos se-
parados antes de entrar. Prin-
cipalmente porque moro com 
meus pais, que são idosos.

op - Isso te trouxe algum 

tipo de solidão?

Silvia - A gente precisa se dis-
tanciar das pessoas que a gente 
gosta justamente para prevenir 
essas pessoas. Eu não acho que 
seja solidão. Quando você tá na 
rua, mas sabe que está sendo 
essencial, é uma necessidade. 
Na verdade, eu percebo ainda 
mais a importância do serviço 
que presto às pessoas.
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Silvia - Como a gente faz o ser-
viço em campo, às vezes entra-
mos na casa do cliente. Eu per-
cebi a ansiedade do cliente pela 
situação que está acontecendo. 
Já fiz leitura em casa de clientes 
que perderam um ente querido 
durante a pandemia e às vezes o 
nosso bom dia já faz a diferença 
no dia daquela pessoa. 

OP - Quais os desafios 
em desempenhar uma 

função onde os homens 

são predominantes 

na ocupação das vagas?

Silvia - Logo no início, quan-
do vim pro setor da leitura, sete 
mulheres faziam esse serviço em 
Fortaleza. A gente passa certos 
constrangimentos, pessoas que 
querem tirar brincadeira, pia-
da, mas eu gosto de ressaltar o 
seguinte: muitas das vezes, por 
sermos mulheres, nesse traba-
lho a gente passa uma segurança 
maior pro cliente. Na maioria das 
famílias visitadas, quem passa o 
dia em casa são as mulheres.

op - você já fez amizades 

com as pessoas durante o 

trabalho desempenhado  

na pandemia?

Silvia - Sim e esse vínculo que 
a gente cria com as pessoas é 
interessante. A gente tem vín-
culo de amizade, conversa com 
o cliente. Às vezes, além de ser 
leiturista, somos psicólogos. O 
cliente às vezes quer que a gen-
te o escute. Como faço uma rota 
fixa todos os meses, tem cliente 
que me pergunta por Whatsapp 
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“O ministro 
Fachin tem 
uma forte 

ligação com 
o PT, não nos 
estranha uma 
decisão nesse 

sentido. É 
uma decisão 
monocrática, 

mas vai ter 
que passar 

pelo plenário 
para que 

tenha a devida 
efi cácia”

JAIR BOLSONARO, presidente 
da República, sobre a decisão do 
ministro Edson Fachin, do STF, 

que anulou as condenações do ex-
presidente Lula, pelo ex-juiz Sergio 

Moto, no âmbito da Lava Jato

EVARISTO SA / AFP

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT), ex-presidente da República, em entrevista na última quarta-feira, sobre a decisão do ministro Edson 
Fachin de anular as condenações do petista

“... o sofrimento que o povo brasileiro está passando é infi nitamente 
maior que qualquer crime que cometeram contra mim. É maior que 

cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal”

“FUI VÍTIMA DA MAIOR MENTIRA JURÍDICA CONTADA EM 500 ANOS DE HISTÓRIA”

“ESTE PAÍS ESTÁ TOTALMENTE DESORDENADO 
E DESAGREGADO PORQUE NÃO TEM GOVERNO. 

ESTE PAÍS NÃO CUIDA DA ECONOMIA, DO 
EMPREGO, DO SALÁRIO, DA SAÚDE, DO MEIO 
AMBIENTE, DA EDUCAÇÃO, DOS JOVENS, DA 
MENINADA DA PERIFERIA. OU SEJA, DO QUE 

QUE ELES CUIDAM?”

“NÃO SIGA NENHUMA DECISÃO IMBECIL DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA OU DO MINISTRO DA 
SAÚDE. TOME VACINA. MAS, MESMO TOMANDO 

VACINA, NÃO ACHE QUE JÁ TIRAR CAMISA, IR PRO 
BOTECO PEDIR UMA CERVEJA GELADA E FICAR 

CONVERSANDO. NÃO. PRECISA CONTINUAR 
FAZENDO O ISOLAMENTO E CONTINUAR USANDO 
MÁSCARA E ÁLCOOL-GEL. PELO AMOR DE DEUS”

“VAMOS CONTINUAR BRIGANDO 
PARA O MORO SER CONSIDERADO 
SUSPEITO, PORQUE ELE NÃO TEM 
O DIREITO DE SE TRANSFORMAR 

NO MAIOR MENTIROSO DA 
HISTÓRIA DO BRASIL E SER 
CONSIDERADO HERÓI POR 

AQUELES QUE QUERIAM ME 
CULPAR”

“VAMOS DISCUTIR SE VAI 
TER UM CANDIDATO DE UMA 

FRENTE AMPLA, SE VAI TER UM 
CANDIDATO DO PT, MAS TEMOS 

MUITA COISA PARA FAZER ANTES 
DE PENSAR EM NÓS MESMOS”

“DECISÃO DO 
MINISTRO EDSON 
FACHIN REPARA 
UM ERRO GRAVE 

E HISTÓRICO. 
NINGUÉM DEVE 

ESTAR ACIMA DA 
LEI. NINGUÉM! NEM 

JULGADOS, NEM 
JULGADORES”

CAMILO SANTANA (PT), 
governador do Ceará, pelo 

Twitter

“MINHA MAIOR 
DÚVIDA É SE 
A DECISÃO 

MONOCRÁTICA FOI 
PARA ABSOLVER 
LULA OU MORO. 
LULA PODE ATÉ 

MERECER. MORO, 
JAMAIS!”

ARTHUR LIRA (PP-AL), 
presidente da Câmara dos 

Deputados, pelo Twitter

“É MAIS UM CASO DERRUBADO NUM 
SISTEMA DE JUSTIÇA QUE REDISCUTE E 

REDECIDE O MESMO DEZENAS DE VEZES E 
FAVORECE A ANULAÇÃO DOS PROCESSOS 

CRIMINAIS. TRIBUNAIS TÊM PAPEL 
ESSENCIAL EM NOSSA DEMOCRACIA E 

DEVEM SER RESPEITADOS, MAS SISTEMA DE 
JUSTIÇA PRECISA DE APERFEIÇOAMENTOS”

DELTAN DALLAGNOL, procurador da República, ex-chefe da força-
tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, sobre a decisão do ministro 

Edson Fachin
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“Vacinem-se. Viva o SUS”

CHICO BUARQUE, 76, cantor e compositor, em postagem no Instagram celebrando ter sido 
vacinado contra a Covid-19

FELLIPE SAMPAIO/SCO/STF

“VOCÊ NÃO PRECISA 
GOSTAR DO LULA 

PARA ENTENDER A 
DIFERENÇA DELE PARA 
O BOLSONARO. UM TEM 
VISÃO DE PAÍS; O OUTRO 
SÓ ENXERGA O PRÓPRIO 
UMBIGO. UM DEFENDE 

A VACINA, A CIÊNCIA E O 
SUS; O OUTRO DEFENDE 
A CLOROQUINA E UM TAL 
DE SPRAY ISRAELENSE”

RODRIGO MAIA (DEM-RJ), deputado 
federal, ex-presidente da Câmara dos 

Deputados, pelo Twitter
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“VOU SER SINCERO. 
GOSTARIA ATÉ QUE O 
LULA CONCORRESSE. 

NO MOMENTO 
QUE VIVEMOS, 

PRECISAMOS DE 
UMA GRANDE LIÇÃO 
DE DEMOCRACIA NA 
PRÓXIMA ELEIÇÃO. 

DEFENDO QUE TODAS 
AS CORRENTES 
IDEOLÓGICAS 
PARTICIPEM”

TASSO JEREISSATI (PSDB-CE), 
senador, em entrevista ao El País
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“ME CHAMAR DE GENOCIDA, ISSO É UM CRIME. VOCÊ 
FALAR EM TRATAMENTO PRECOCE HOJE NÃO PODE, ISSO 

É CRIME... O TRATAMENTO PRECOCE FUNCIONA”

JAIR BOLSONARO, presidente da República, em entrevista à CNN, voltando a defender 
tratamento precoce contra a Covid-19

“Alguns querem 

que eu decrete 

lockdown. Não 

vou decretar. E 

pode ter certeza 

de uma coisa: o 

meu Exército não 

vai para a rua para 

obrigar o povo a 

fi car em casa... 
Agora, vamos ver 

até onde o Brasil 

aguenta esse estado 

de coisas... alguns 

estão se excedendo”
JAIR BOLSONARO, presidente da 

República, criticando as medidas mais 
duras para controle da pandemia

“ESTAMOS TODOS DE 
LUTO NUMA SOCIEDADE 

EM QUE A MORTE, EM 
GRANDE PARTE, PODERIA 

TER SIDO EVITADA, OS 
CUIDADOS DEVERIAM TER 

SIDO MUITO MAIORES, 
EXATAMENTE POR FALTA 

DE SOLIDARIEDADE 
DAS PESSOAS ENTRE 

SI, DOS GOVERNANTES, 
DAQUELES QUE 
NEGARAM O SER 
HUMANO NA SUA 

DIMENSÃO MAIOR, QUE 
É O DE RESPONDER 

PELO OUTRO, DE SER 
RESPONSÁVEL PELO 

OUTRO”

CARMEN LÚCIA, ministra do STF, em 
crítica geral da postura da sociedade e dos 

segmentos em relação à pandemia

“O OBJETIVO DA AÇÃO 
JUDICIAL É O DE IMPEDIR 

AS AÇÕES NEGACIONISTAS, 
QUE MULTIPLICAM AS 

MORTES POR COVID-19... 
ACHO QUE ELE É LOUCO E 

PRECISA SER INTERDITADO 
ANTES QUE MAIS 

BRASILEIROS MORRAM 
POR SUA LOUCURA”

CARLOS LUPI, presidente nacional do PDT, 
sobre ação judicial do partido no STF pedindo 

a interdição do presidente Jair Bolsonaro, 
que, na petição apresentado, é chamado de 

incapaz pra seguir como presidente

“ACHO UMA PENA, ESSA 
IMPRENSA MEQUETREFE 
QUE A GENTE TEM AQUI 

NO BRASIL, FIQUE DANDO 
CONTA DE COBRIR 

APENAS A MÁSCARA. 
‘AH, A MÁSCARA, TÁ 

COM MÁSCARA, TÁ SEM 
MÁSCARA’. ENFIA NO 

RABO, GENTE”

EDUARDO BOLSONARO (PSL-SP), 
deputado federal, o fi lho 03 do presidente 

Jair Bolsonaro, em uma live sobre a 
viagem a Israel da comitiva da qual fez 

parte

“INFELIZMENTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE DA 
MAGISTRATURA NACIONAL FALHARAM EM CONTER OS 
PRIMEIROS ARROUBOS DE ABUSOS DO MAGISTRADO”

GILMAR MENDES, ministro do STF, na declaração de voto durante o julgamento do pedido 
de suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Lula

“REPUDIO OFENSAS E ATAQUES PESSOAIS AO MINISTRO 
EDSON FACHIN DO STF, MAGISTRADO TÉCNICO E COM 

ATUAÇÃO DESTACADA NA OPERAÇÃO LAVA JATO. 
QUALQUER DISCORDÂNCIA QUANTO À DECISÃO DEVE 

SER OBJETO DE RECURSO, NÃO DE PERSEGUIÇÃO”

SÉRGIO MORO, ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, que teve sentenças anulas pelo ministro 
Edson Fachin
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O fornecimento de oxigênio 
para pacientes com casos graves 
de Covid-19 está sob risco em ao 
menos 39 cidades cearenses, se-
gundo Júnior Castro, presidente 
da Associação dos Municípios do 
Ceará (Aprece). De acordo com 
Castro, que também é prefeito 
de Chorozinho, foram realiza-
das reuniões com a Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa) ontem, 
13, para discutir a solução dos 
problemas. Para evitar tumultos 
nos locais afetados, os nomes dos 
municípios não foram divulga-
dos pela associação.

Entre as ações debatidas com 
a Sesa, conforme Castro, está a 

| iNterior | Presidente da associação afirmou que problemas 
de logística afetaram o fornecimento para municípios

Quase 40 cidades cearenses correm 
risco de falta de oxigênio, diz Aprece

disponibilização de quase 100 lei-
tos em cidades que não estejam 
sob risco de escassez para receber 
pacientes em estado mais grave, 
que demandam maior consumo 
de oxigênio. Ontem, o governador 
Camilo Santana inaugurou leitos 
para Covid-19 em Limoeiro do 
Norte e em Fortaleza.

Outra medida citada pelo pre-
sidente da Aprece é um acordo 
com a White Martins, uma das 
fabricantes do gás no Estado, de 
ampliar a produção para atuar 
24 horas por dia. O objetivo é 
fornecer material à concorrente 
Messer, que atende contratos de 
compra menores que os da White 

Martins, e trabalha com distri-
buidoras que vendem o insumo 
aos municípios do interior, e tam-
bém a possibilidade de abastecer 
as próprias distribuidoras.

O POVO solicitou informações 
à Sesa sobre os pontos coloca-
dos pela Aprece e a secretaria 
respondeu que o fornecimento 
para hospitais e demais unida-
des de saúde da rede estadual 
está garantido.

Ontem, 13, o Ceará chegou a 
468.097 casos confirmados de 
Covid-19 e 12.196 óbitos em de-
corrência da doença. Os dados 
são da plataforma IntegraSUS, da 
Sesa. (Bemfica de Oliva)

aurélIo alVes

mUnicÍpios cearenses estão sob risco de colapso no 
fornecimento de oxigênio a unidades de saúde

Aviso excepcionalmente neste domingo, a coluna alan neto não será publicada



8
www.opovo.com.br

Domingo
Fortaleza - CearÁ - 14 de Março de 2021NOTÍCIAS

A barreira sanitária instalada 
entre os municípios de Fortale-
za e Eusébio teve movimenta-
ção intensa de carros na manhã 
de ontem, 13, primeiro dia de 
vigência do isolamento social 
rígido — o chamado lockdo-
wn — em todo o Ceará. Na via 
com engarrafamentos, pessoas 
se deslocavam, principalmente, 
no sentido Fortaleza/Interior.  
O POVO esteve no local, onde 
estavam agentes da Guarda Mu-
nicipal, da Autarquia Municipal 
de Trânsito e da Vigilância Sani-
tária do Eusébio.

A barreira se estende até dia 
21 de março, data estabelecida 
pelo atual Decreto (Nº 33.980, 
de 12 de março de 2021). O 
agente Wilson, da Guarda 
Municipal de Eusébio (GME), 
identifica que a via tem fluxo 
intenso de trânsito, principal-
mente por dar acesso às praias 
do Litoral Leste do Estado. 
“Estamos cumprindo a deter-
minação do governador, que 
ampliou o decreto para todos 
os municípios do Ceará. Até o 
momento, muitas pessoas já 
estão conscientes. Alguns, ain-
da não querem respeitar, mas 
a gente orienta”, comenta.

W. Silva, agente da Autarquia 
Municipal de Trânsito do muni-
cípio, explica que quem passar 
pela barreira deve mostrar com-
provante de residência. Caso o 
transeunte esteja se deslocando 
para uma consulta, por exemplo, 
também deve apresentar com-
provante. “Se não se identificar, 
não comprovar ou não tiver do-
cumento que comprove que vá 
pra cidade que mora ou está se 
deslocando, nós indicamos o re-
torno”, explica. Segundo ele, a 
população tem sido compreensi-
va após as orientações.

Segundo Adriana Bezerra, 
coordenadora da Vigilância Sa-
nitária de Eusébio, o município 
passa por aumento no número 
de casos da Covid-19 desde o fi-
nal de janeiro deste ano. “Com o 
Carnaval, em fevereiro, vimos os 
índices aumentarem. Agora em 
março está tendo picos grandes. 

| MOvIMeNTAçãO | Primeira manhã 

de isolamento social rígido em todo o Ceará foi marcada também pela presença de 

banhistas em praia em Aquiraz, mesmo com barracas fechadas

Lockdown em todo o Estado começa 

de medidas sanitárias
com engarrafamento e descumprimento 

Luiza EstEr

luiza.ester@opovo.com.br

Estamos tentando controlar 
esse fluxo de pessoas no municí-
pio”, afirma a coordenadora.

No Integra SUS, plataforma 
da Secretaria da Saúde do Cea-
rá (Sesa), Eusébio está classi-
ficado com o nível de alerta 4, 
que determina “risco altíssimo” 
referente à incidência de ca-
sos da doença por dia. Dados 
atualizados às 16h59min de on-
tem apontam que a cidade tem 
4.694 casos e 82 óbitos por Co-
vid-19 acumulados desde o iní-
cio da pandemia.

Ainda de acordo com Adriana, 
as abordagens são realizadas 
“de forma orientativa”. Ela per-
cebe que muitos transeuntes 
estão realizando viagens sem 
motivo aparente: “Questões 
de passeio, sem ter uma razão 
explícita para estar na via. Não 
sabem indicar para onde vão... 
(Para) essas pessoas que não 
têm como comprovar, indica-
mos o retorno. Normalmente, 
não aceitam bem, mas orien-
tamos a entrega do compro-
vante”, assegura.

Sobre a realização de festas 
clandestinas na cidade, a coor-
denadora diz que a vigilância tem 
monitorado redes sociais para 
identificar eventos antes que eles 
sejam realizados.

Já no centro comercial do 
Eusébio, o movimento era 
tranquilo, mas com algumas 
pessoas sem cumprirem as 
medidas sanitárias indicadas 
para conter a propagação do 
novo coronavírus. 

Lojas de produtos de limpeza 
e de assistência técnica de tele-
visores, microondas e refrigera-
ção, além de artigos eletrônicos, 
estavam abertas, algumas com 
as chamadas “meia-porta”. Se-
gundo informações da assessoria 
de comunicação do município, a 
partir de amanhã, 15, terá início 
uma fiscalização “mais forte”.

Já na rodoviária de Aquiraz, 
O POVO observou pessoas es-
perando a condução. Algumas 
delas utilizavam a máscara no 
queixo. Assim como no caso de 
Eusébio, Aquiraz está classifica-
do, no IntegraSus, com o nível de 
alerta 4. Segundo a atualização 
das 16h59min de ontem, o muni-
cípio contabiliza 2.957 casos e 51 
óbitos confirmados por Covid-19.

De acordo com o agente Eld-
son, da Guarda Civil Municipal 
de Aquiraz, o 1º dia de lockdown 
se destaca pela “movimentação 
contrária” dos comerciantes re-
ferente ao confinamento total. 
Segundo ele, muitos não estão 
sabendo do decreto, e vários dos 
que sabem o estão descumprin-
do. Segundo o agente, os comer-
ciantes estão apreensivos devi-
do à questão econômica, mas a 
Guarda orienta o trabalho por 
outros meios, como drive-thru 
e serviços de entrega.

“Nesse primeiro momento, 
estamos fazendo um trabalho 
informativo, sem notificação ou 
multa. Contudo, no decorrer 
dos dias, será feito esse traba-
lho junto à fiscalização do meio 
ambiente municipal e estadual, 
caso seja decorrido de forma re-
corrente”, diz.

Na Prainha, em Aquiraz, 
grupos de pessoas reuniram-
se, mesmo com barracas de 
praia fechadas, por determi-
nação do Decreto Estadual. No 
local, pessoas jogavam futebol, 
praticavam kitesurf, tomavam 
sol e banho de mar e passeavam 
com a família. (Colaborou Ga-

briela Custódio)

BarBara Moira/o PoVo
Barreira 
sanitária entre 
Fortaleza 
e eusébio 
registrou 
movimentação 
intensa

BarBara Moira

Na Prainha, 
em aquiraz, 
pessoas 
transitavam na 
areia mesmo 
com  barracas 
de praia 
fechadas

Fotos BarBara Moira
Movimento 
na 
rodoviária 
de aquiraz 
no primeiro 
dia de 
lockdown 
de 2021

data até quando 
seguirá o lockdown 
em todo o estado

21 
de março

esPeCial Para o PoVo
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edIçÃo: Ítalo coriolano  |  CorIolano@oPoVo.CoM.Br

O governador Camilo Santana 

(PT), realizou na tarde deste sá-

bado, 13, a inauguração da uni-

dade de campanha exclusiva para 

tratar pacientes com Covid-19 na 

UPA de Messejana, em Fortaleza. 

Com as instalações, mais 30 leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) são criados na Capital. 

Na ocasião, o governador in-

formou que o Ceará já possui fila 
para leitos de UTI e pediu mais 

esforços para cumprimento das 

medidas de isolamento social 

estipuladas em decreto gover-

namental. “Isso existe um limi-

te, inclusive para equipe de pro-

fissionais, por isso essa decisão 
do Estado em fazer o isolamen-

to social para frear a circulação 

desse vírus. Já tem gente na fila 
por um leito no Ceará e em todo 

o Brasil”, disse.

A rede estadual de saúde no 

Ceará abriu 253 leitos exclusivos 

São Bernardo do Campo

O ex-presidente Lula recebeu na manhã deste 

sábado a primeira dose da vacina contra a Co-

vid-19. Lula foi vacinado dentro do carro em que 

estava, em frente a um posto de saúde de São Ber-

nardo do Campo (SP), cidade que começou a apli-

car o imunizante em idosos com 75 e 76 anos - o 

presidente tem 75 anos de idade.

A vacinação foi transmitida ao vivo nas redes 

sociais do petista, que estava acompanhado do 

deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que 

é médico e foi ministro da Saúde no governo Dilma 

Rousseff. Depois de ser imunizado, Lula aprovei-
tou para incentivar a vacinação e voltou a criticar 

o governo Jair Bolsonaro e também o atual mi-

nistro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, segundo 

Lula “trata as pessoas como se fossem ignorantes.

Lula recebe vacina contra 

Covid-19 e volta a criticar 

Bolsonaro e Pazuello

PaUlo loPeS / aFP

aos 75 anos, lula tomou a 1ª 
dose da vacina contra Covid

Governador inaugura nova 
unidade e alerta para fila de 
pacientes à espera de leitos
| SUS | São mais 30 leitos criados para Covid, 

totalizando 3.564 no Ceará. Número é insuficiente

para atender pacientes com Co-

vid-19, sendo 131 leitos de enfer-

maria e 122 leitos de tratamento 

intensivo (UTI). Ao todo, o Estado 

dispõe atualmente de 3.564 leitos 

para os cearenses infectados pelo 

novo coronavírus -  2.482 de en-

fermaria e 1.082 de UTI.

“Isso é muito mais leitos do 

que nós abrimos no pico da 

pandemia no ano passado, para 

termos uma ideia do grau e da 

gravidade dessa nova onda”, en-

fatizou o governador durante 

anúncio nas redes sociais. Em 

comparação com o cenário de 

2020, quando o novo coronaví-

rus avançou paulatinamente de 

Fortaleza para as demais regiões 

cearenses, ele afirmou que a 
nova onda de casos “está ao mes-

mo tempo em todo Brasil”.

Neste sábado, o gestor acres-

centou que, em breve, deve 

anunciar novas medidas “para 

garantir que as pessoas que mais 

precisam no Ceará sejam aco-

lhidas e sejam apoiadas”. Ele in-

formou que há uma “perspectiva 

importante para o final do mês”, 
ao que indica ser a aquisição de 

novas doses de vacina chegando 

na próxima semana. 

Ainda na tarde de ontem, em 

transmissão ao vivo, Camilo in-

formou que um novo lote da Co-

ronavac, vacina contra a Covid-19 

produzida pelo Instituto Butan-

tan com a Sinovac, deve chegar ao 

Ceará na próxima semana. Esse 

será o nono lote de vacinas para o 

Estado, após a entrega de 109.800 

mil doses da vacina Coronavac na 

última quarta-feira, 10.

A Secretaria de Saúde do Cea-

rá (Sesa) ainda aguarda a con-

firmação do Ministério da Saúde 
(MS) quanto à data de chegada 

e quantidade exata de doses do 

novo lote.
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O governador Camilo Santana 
(PT) suspendeu na noite deste sá-
bado, 13, o projeto Bonde Cultural e 
Turístico de Fortaleza, que visava 
a requalificação do Centro e estava 
orçado em quase  R$ 116 milhões. 
“Diante do crescimento da crise 
sanitária com a 2ª onda da Covid, 
este ano, com impacto para todas 
as áreas, além da saúde, não con-
sidero oportuna a continuidade do 
projeto”, determinou Camilo em 
redes sociais. 

O governante afirmou que não 
tem problemas em reavaliar ações 
ou ideias em casos que julgue ne-
cessário. “Meu único compromis-
so, ao longo dos últimos seis anos 
e dois meses, tem sido trabalhar 
pelo bem dos meus irmãos cea-
renses”, completou.

O projeto foi alvo de críticas da 
oposição, vindas principalmente 
do deputado federal Capitão Wag-
ner (Pros) e do deputado estadual 
Heitor Férrer (Solidariedade). Hei-
tor, inclusive, entrou na última 
sexta-feira, 12, com uma denúncia 
no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e no Ministério Público do 
Estado (MPCE) contra a constru-
ção do bondinho.

“A contratação viola vee-
mentemente os princípios da 

aurélio alves

cAmILo destacou que 
não tem problemas em 
reavaliar ações ou ideias

Camilo decide suspender 
construção de bondinho 
turístico em Fortaleza
| ReCuO | O governador Camilo Santana (PT) considerou que, diante do 

agravamento da pandemia no Estado, a continuidade do projeto não seria oportuna

moralidade e da eficiência ad-
ministrativas, a desvelar ver-
dadeiro prejuízo aos cofres do 
Estado do Ceará, na medida em 
que desatende o interesse pú-
blico, especialmente se se con-
siderar o estado de calamidade 
pública que atravessamos mo-
mentaneamente”, diz trecho do 
documento.

Sobre o recuo de Camilo, Hei-
tor afirmou: “Em um momen-
to crítico como o que estamos 
enfrentando, seria uma grande 
insensibilidade do governador 
ao sofrimento da população dar 
continuidade à essa insana obra. 
O estado tem outras prioridades”.

O plano previa que a nova linha 
tivesse extensão de 2,1 km e quatro 
paradas, com percurso que inicia 
no Centro Dragão do Mar de Arte e 
Cultura e passa por três outras pa-
radas – Mercado Central, Estação 
das Artes e Theatro José de Alen-
car, integrando referências da his-
tória e cultura da Capital, como a 
Biblioteca Estadual do Ceará (Me-
nezes Pimentel), Teatro São José, 
casario histórico da avenida Pes-
soa Anta, Forte de Nossa Senhora 
da Assunção, Catedral da Sé, Pas-
seio Público e Emcetur.

No dia 12 de fevereiro, a Se-
cretaria de Infraestrutura do 
Estado (Seinfra) chegou mesmo 

a anunciar o consórcio MPEMPE/
TEMOINSA/MOB/COMOL como 
o vencedor da disputa pública 
para a implantação do projeto 
de Bonde Elétrico Cultural e Tu-
rístico de Fortaleza. O consór-
cio é formado pelas empresas 
MPE Engenharia e Serviços S/A, 
TEMOINSA do Brasil Ltda, Mob- 
Railway Tecnologia Engenha-
ria Ltda e COMOL Construções e 
Consultoria Moreira Lima Ltda.

A expectativa era de que cons-
trução fosse concluída em 15 me-
ses após a assinatura da ordem de 
serviço. Em cada viagem, pode-
riam ser transportadas 230 pes-
soas em média.
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Mato Grosso

Mudança de planos

Morreu de coronavírus na tarde deste sábado, 
dia 13, em Cuiabá, o deputado estadual do Mato 
Grosso Silvio Antônio Fávero, autor de um projeto 
de lei na Assembleia que procurava vetar a obri-
gatoriedade da vacina contra Covid. Fávero tinha 
54 anos e estava internado desde o último dia 4 
com complicações pulmonares. A notícia do fale-
cimento foi divulgada pela assessoria de impren-
sa do parlamentar em suas redes sociais.

Antes refratário à ideia de disputar a reeleição 
em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) ad-
mite agora abrir mão do projeto presidencial para 
concorrer a mais um mandato no comando do 
Estado em 2022. Em recente conversa, Doria foi 
questionado se mantinha a determinação de não 
concorrer a mais quatro anos no Palácio dos Ban-
deirantes. “Diante deste novo quadro da política 
brasileira, nada deve ser descartado”, respondeu.

Morre de Covid deputado 
estadual contrário à 
obrigatoriedade da vacina

Em vez de Planalto, João 
Doria já admite disputar 
reeleição em São Paulo

| SObrAl | Após Ivo Gomes acusar o bispo José Vasconcelos 

de fazer “bandalheira”, nove padres assinaram nota em sua defesa

Clero reage a críticas: “Injustiças, 
perseguições e calúnias” 

reprodução

prEFEITo Ivo Gomes tem 
embate com bispo de Sobral

Membros do Clero de Sobral 
divulgaram uma nota neste sá-
bado, 13, em defesa da Diocese 
do município e da Santa Casa 
de Misericórdia. As institui-
ções foram alvo de críticas do 
prefeito Ivo Gomes (PDT), após 
o gestor ser acusado pelo de-
putado federal Capitão Wagner 
(Pros), no início desta semana, 
de criar “leitos fantasmas” e não 
destinar o montante de R$ 4,3 
milhões enviado pelo Governo 
Federal para a saúde da cidade. 

Na última quarta, 10, em 
entrevista a uma rádio local, 
o prefeito acusou o bispo José 
Vasconcelos de envolvimen-
to em “bandalheiras” na San-
ta Casa. Além disso, pela redes 
sociais, Ivo denunciou suposta 
ligação do religioso com Capitão 
Wagner, pois seria um “bolso-
narista” com “conluio com o que 
há de pior na política cearense”.

Neste sábado, nove padres as-
sinaram uma nota em resposta 

à polêmica. Apesar de não fazer 
menção direta a Ivo Gomes, a 
mensagem é clara: “Não obstan-
te as incompreensões, injustiças, 
perseguições e calúnias, estamos 
unidos e firmes no propósito de 
continuar cumprindo destemi-
damente a nossa missão: servir a 
Deus, servir a Sua Igreja e servir 
o Seu povo. Uma história séria 
como a nossa precisa ser tratada 
com respeito e seriedade!”, afir-
ma o documento. 

No texto, os párocos da Diocese 
alegam considerar “providencial” 
a vinda de Dom Vasconcelos para 
Sobral, destacando sua atuação 
na Santa Casa. “A ele a nossa ad-
miração e respeito pela maneira 
incansável com que tem, desde o 
início do seu pastoreio, “vestido a 
camisa” da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Sobral, participando 
regularmente das reuniões do 
seu Conselho Gestor”, afirmam. 
(Filipe Pereira)
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Na construção 

civil, iniciativas 

que reduzem 

custos e aumentam 

produtividade, 

aliando 

tecnologias, são a 

grande prioridade



SAMUEL PIMENTEL
samuel.pimentel@opovo.com.br

A construção civil busca no-
vas formas de negócio em meio 
à pandemia. Antes mesmo da 
crise nacional causada pela Co-
vid-19, o setor já trabalhava es-
tratégias para diminuir custos e 
aumentar a produtividade ba-
seado na adoção de novas tec-
nologias. O avanço na constru-
ção civil local chega ao ponto de 
estar balizado com as melhores 
práticas do mercado nacional.

As novidades nos canteiros de 
obras não param. O diretor téc-
nico da J. Simões Engenharia, 
Roberto Costa Lima, destaca que 
a construção de hoje não é nada 
semelhante ao que era praticado 
há alguns anos. A sujeira, des-
perdício de materiais, demora 
na entrega e outros problemas 
operacionais fi caram pelo cami-
nho. Hoje as construções estão 
mais enxutas, os materiais vem 
moldados e as inovações aumen-
taram a qualidade da entrega e 
diminuiu a incidência de proble-
mas de construção que só seriam 
notados anos depois quando o 
morador ocupasse a unidade ha-
bitacional.

aumento de gasto com mate-
rial, acabam compensando por 
reduzir a demanda de traba-
lhadores e tempo de serviço e 
aumentar a praticidade.

O diretor cita o caso das tubu-
lações de gás, em que a empre-
sa utiliza a opção de tubulação 
multicamadas, que não possui 
cobre, evitando falhas nas liga-
ções e possíveis problemas de 
vazamentos de gás. Nas insta-
lações de encanamento, o mate-
rial é importado da Europa e se 
chama Flex-Temp. Por ser de um 
material mais fl exível que os ca-
nos habituais, melhora as cone-
xões e diminui a quantidade de 
colagens e joelhos nas ligações, 
reduzindo drasticamente o risco 
de vazamentos futuros. “Nunca 
mais tivemos vazamentos em 
prédios. O valor da tubulação 
com essa tecnologia é 38% mais 
caro, mas compensa pelo grande 
aumento de produtividade.”

A demanda por profi ssio-
nais capacitados na construção 
civil é cada vez maior. Os mais 

Roberto destaca a chamada 
fachada não aderida, também 
conhecida como fachada ven-
tilada, como o principal trunfo 
da empresa. Os tempos de pré-
dios com cerâmicas caindo com 
o passar dos anos não existem 
mais. A ideia prevê a cons-
trução de uma estrutura que 
prende o porcelanato numa es-
trutura de alumínio e aço e que 
mantém um distanciamento da 
parede do prédio. Isso permite 
maior ventilação para os apar-
tamentos e mais segurança ao 
longo dos anos.

O diretor conta que a ideia foi 
trazida pelo próprio fundador 
e diretor presidente da com-
panhia, José Simões Filho, que 
há oito anos soube de um can-
teiro de obras que trabalhava 
na construção de uma fachada 
sem cerâmicas. Ele trouxe o 
encarregado da obra ao Ceará e 
aqui a ideia foi adaptada e am-
pliada pela J. Simões.

“Há uma cultura de inova-
ção na empresa em que não 
aceitamos trabalhar como an-
tigamente”, destaca ainda lem-
brando de outras inovações 
durante a construção que, ape-
sar de incluírem um pequeno 
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“Somos referência 
para o Brasil. 
Converso com 
colegas de fora 
que falam: ‘Se 
aqui fosse como 
o Ceará, as coisas 
aconteceriam’”

ALEXANDRE ARAÚJO 
BERTINI,
doutor em Engenharia de 
Estruturas

antenados saem na frente. O dou-
tor em Engenharia de Estruturas 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e professor do departa-
mento de Engenharia Estrutural 
e Construção Civil da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), Ale-
xandre Araújo Bertini, afi rma que 
a indústria da construção cea-
rense é uma das mais bem estru-
turadas em critérios de inovação 
no Brasil, mas que ainda existem 
muitas ferramentas a serem cap-
tadas para que o défi cit que ainda 
há com as melhores práticas in-
ternacionais seja sanado.

“Estamos bem avançados e 
não deixamos a desejar para 
nenhum estado do Sul e Su-
deste. Somos referência para 
o Brasil. Converso com cole-
gas de fora que falam: ‘Se aqui 
fosse como o Ceará, as coisas 
aconteceriam’. E, para que isso 
aconteça, o professor diz que 
os laços das empresas com a 
academia se estreitaram e há 
o incentivo para que os alunos 
procurem novas tecnologias e 
pesquisem inovações.

“Os avanços que esperáva-
mos que acontecesse vieram 
na última década. Existe uma 
defasagem ainda dos equipa-
mentos utilizados no mercado 
internacional, mas observo que 
existe muita vontade dos nossos 
construtores de continuar evo-
luindo”, completa.

O Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Ceará (Sin-
duscon-CE) tem um braço exclu-
sivo que reúne representantes 
das construtoras que pensam 
inovações, o Inovacon. Jorge 
Dantas é vice-presidente Área 
de Tecnologia do Sinduscon-CE e 
presidente do Inovacon e destaca 
que os canteiros, por mais sim-
ples que sejam, já têm inovações 
implantadas na gestão da obra. 

O trabalho do Inovacon co-
meçou há 23 anos, com a busca 
por melhorias na gestão da obra 
e o ideal toyotista de fazer com 
que a indústria da construção 
fosse mais enxuta, veloz, produ-
tiva e com processos organiza-
dos. A redução de desperdícios 
foi o principal ganho.

“Os canteiros de obras e tra-
balhos realizados e apresenta-
dos pelo Inovacom foram repro-
duzidos na Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (Cbic) 
e algumas empresas de outros 
estados buscam essas soluções 
cearenses para replicá-las”, 
afirma Jorge.

Entre as soluções mais recen-
tes, já envolto à indústria 4.0, 
está o sistema BIM. A revolução 
nos projetos acontece a partir 
da modulação dos detalhes em 
3D. “Evoluiu o trabalho de forma 
que é possível saber todos os de-
talhes quantitativos e detecção 
antecipada de problemas.”
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O edifício BS Design foi agraciado com a 
certificação LEED Gold, emitida pelo Green 
Building Council. A Bspar é a primeira do 
Ceará a receber tal certificação.

14
WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 14 DE MARÇO DE 2021

No início do último mês de 
fevereiro, a Bspar foi agraciada 
com a certifi cação LEED Gold 
pelo trabalho no edifício BS De-
sign. Emitida pelo Green Buil-
ding Council, ela atesta que todo 
o trabalho entregue obedece a 
rígidas normas de aproveita-
mento de material, economia e 
sustentabilidade em suas áreas 
comuns, sistemas de ar condi-
cionado, estrutura principal, 
como elevadores e fachadas.

O diretor de incorporações da 
Bspar, Fabio Albuquerque, des-
taca que a certifi cação é inédita 
no mercado imobiliário cearen-
se, o terceiro da Região e um 
dos poucos do País. Para ele, a 
certifi cação oferece uma certe-
za a mais aos clientes de que o 
projeto é sustentável ambiental 
e economicamente.

Entre os critérios avaliados 

pela U.S. Green Building Coun-
cil estão os Sítios Sustentáveis 
(localização, transporte alter-
nativo), Efi ciência no uso da 
água, Energia e Atmosfera (uso 
efi ciente de energia), Materiais 
e recursos (reciclagem e uso de 
produtos reciclados), Qualida-
de do ambiente interno e Ino-
vação em design.

“A certifi cação é reconhecida 
mundialmente, vários prédios 
no mundo foram certifi cados 
em algum nível e o BS Design foi 
agraciado com o nível Gold, que 
é o segundo mais importante e 
bem difícil de se alcançar pe-
los atributos necessários. Isso 
nos traz um reconhecimento de 
todo trabalho de análise, desen-
volvimento do trabalho, obra e 
sua conclusão com todas as au-
ditorias que foram feitas”, afi r-
ma o diretor.

ENGRANDECE EMPRESA CEARENSE

A agenda da sustentabilidade 
é uma das prioridades no mer-
cado imobiliário cearense. E, 
umas das principais empresas 
do segmento, a Moura Dubeux, 
trabalha a temática com projetos 
que possam contribuir de forma 
efetiva no dia a dia do morador 
e da gestão do prédio, destaca 
Mara Costa Garcia, supervisora 
de incorporações da empresa.

“Trabalhamos a inovação não 
só nos projetos, mas nos proce-
dimentos, inclusive compromis-
sos com processos construtivos 
em prol do meio ambiente, com 
controle rigoroso de água, ener-
gia e resíduos”, afi rma.

Mara lembra que o setor de 
construção passou por um pe-
ríodo de desaquecimento, mas 
o cenário mudou e o apetite das 
incorporadoras voltou. Agora, a 
tendência é investir em tecno-
logia e na forma como o prédio 
se integra com a cidade e a sus-
tentabilidade tem grande papel. 

É PAUTA CONTEMPORÂNEA E URGENTE

CONTROLE

LEED GOLD

“A certifi cação 
é reconhecida 
mundialmente, 
vários prédios 
no mundo foram 
certifi cados em 
algum nível”

FÁBIO ALBUQUERQUE,
diretor de incorporações 
da Bspar
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A Diagonal lançou em parceria com a plataforma 
Housi o Connect Beira Mar Power By Housi.
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Nos novos empreendimentos da 
Moura Dubeaux, existem espaços 
no estacionamento para toma-
das para abastecimento de car-
ros elétricos, alguns projetos já 
contam com captação de energia 
solar que supra a demanda das 
áreas comuns dos prédios.

Um dos projetos mais bem 
trabalhados pela companhia, 
diz Mara, é o de incentivo à se-
paração do lixo nos prédios. Um 
projeto piloto em um dos em-
preendimentos entregues, com 
parceria com associação de ca-
tadores, visa incentivar os mo-
radores à temática da diminui-
ção da quantidade de resíduos 
descartados dos prédios.

“O foco é a atenção com os 
resíduos. O que pudermos fazer 
para que as pessoas se sintam 
estimuladas, estamos fazendo. 
A crise renovou a vontade de 
construir com diferenciais. Fi-
camos de olho no que vai ‘pegar’, 
para além do modismo, mas o 

que tem agradado demais são os 
espaços PET, parte pensada para 
o delivery e o e-commerce, com 
adoção de lockers”, observa.
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Nosso assinante lê com 
exclusividade na plataforma 
OP+ entrevista completa com 
Alexandre Frankel, idealizador 
e CEO da Housi, e ponto de vista 
de Antonio Serrano, CEO da 
Juntos Somos Mais

Se na construção o Ceará 
possui algumas das maiores 
inovações do mercado nacional, 
na negociação do produto fi -
nal chegam mais novidades aos 
consumidores e investidores. A 
Diagonal iniciou parceria com a 
startup de serviços de moradia 
por assinatura Housi e lançou 
o primeiro empreendimento do 
tipo no Ceará. A ideia, focada em 
investidores que buscam retor-
no fi nanceiro, é de alcançar lu-
cros de 8% a 12% ao ano.

O Connect Beira Mar Power 
By Housi chegou ao mercado em 
dezembro de 2020 e já conta com 
mais de 60% dos apartamentos 
negociados por investidores. O 
diretor comercial da Diagonal, 
João Fiuza, destaca que o pro-
jeto surpreendeu o mercado ao 
apresentar uma proposta ino-
vadora de gestão do ativo para 
esse público de interesse, que, 
num cenário de juros baixos, 
enxerga potencial no investi-
mento no mercado imobiliário.

A parceria com a Housi so-
luciona o conhecido problema 
dos investidores na gestão do 
ativo, já que a plataforma se 
encarrega de toda parte opera-
cional, alugando por diária ou 
mensalidade, oferecendo aos 
inquilinos praticidade e expe-
riência positiva e, aos investi-
dores, rentabilidade.

O Connect é um empreen-
dimento localizado na área do 
bairro Meireles, a 200 metros do 
calçadão da Praia de Iracema. 
Os apartamentos possuem en-
tre 22m² e 28m². “É um produto 

TENDÊNCIA NO 
MERCADO IMOBILIÁRIO:

Maior produtora de 
cimentos do Brasil, a 
Votorantim Cimentos 
lançou uma nova 
embalagem para 
argamassa completamente 
reciclável. Essa é a 
primeira iniciativa do tipo 
no mercado.

PARA 
AGREDIR 

MENOS 

O PLANETA

Segundo a empresa, 

a nova embalagem da 

argamassa Votomassa 

é produzida a partir de 

fontes renováveis e está 

alinhada ao conceito 

“Plastic Free”, que busca a 

redução do uso de plástico 

em sua composição. 

A camada de plástico 

presente na embalagem 

atual será eliminada.

Outro benefício da nova 
embalagem é a barreira 
de proteção que impede 
o contato do conteúdo 
interno com a umidade 
do ar, garantindo a 
integridade e qualidade de 
materiais higroscópicos 
como as argamassas por 
mais tempo. Com isso, o 
produto teve seu prazo de 
validade aumentado de 
seis para 12 meses.

em que não há muito segredo. 
Somos os incorporadores e a 
Housi será a gestora da locação. 
O legal é que essa proposta di-
ferenciada e moderna serve de 
opção para quem busca uma ex-
periência diferente de um hotel, 
como também na locação por 
temporada. Para o investidor, é 
positivo pelas grandes possibi-
lidades de rentabilidade sem a 
dor de ter de aprender a operar 
um ativo imobiliário.”

A Housi oferece ainda ser-
viços extras para os inquilinos, 
todos pedidos por WhatsApp 24 
horas. Para quem aluga, o prin-
cipal fi ador é o cartão de crédi-
to. Ele também pode reservar 
por meio de plataformas como 
Booking, Airbnb, Hoteis.com. A 
tendência busca diminuir a bu-
rocracia comum existente em 
fechar contrato, excluindo toda 
a difi culdade convencional que 
há para se alugar um aparta-
mento. Agora, a moradia por 
assinatura funciona com a as-
sinatura de um contrato com a 
data de entrada e saída para es-
tar naquele apartamento.

A parceria da Diagonal com 
a Housi ainda inclui a entrega 
de outro empreendimento nos 
mesmos parâmetros, prevista 
para até o fi nal de 2021, no bair-
ro Varjota, localizado na esquina 
da avenida Senador Virgílio Tá-
vora com a rua Pereira Valente.

O fundador e CEO da Housi, 
Alexandre Lafer Frankel, desta-
ca que a plataforma visa desen-
volver no Brasil um novo estilo 
de vida urbano, em que a mo-
bilidade e a economia compar-
tilhada estejam presentes, num 
modelo de vida sob medida.

A visão disruptiva do negócio, 
integrando serviços no proces-
so de locação de apartamentos 
de forma digital, destaca um 
ecossistema de parceiros que 
oferecem serviços exclusivos. 
Alexandre ressalta que a opção 
surge num momento em que 
o conceito de moradia evoluiu 
bastante e as pessoas não que-
rem ou não podem mais com-
prar um apartamento.

“Nós entendemos que os in-
corporadores, os empresários 
locais, são os que mais conhe-
cem da região, os que domi-
nam todo o conhecimento do 
que aqueles moradores gostam, 
quais são as principais prefe-
rências, como funciona o mer-
cado, qual o melhor produto”, 
afi rma. (Samuel Pimentel)

INVESTIMENTO

VENDAS

O Connect 
Beira Mar 
Power 
By Housi 
chegou ao 
mercado em 
dezembro de 
2020 e já 
conta com 
mais de 
60% dos 
apartamentos 
negociados 
por 
investidores.
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O Connect oferece apartamentos 
entre 22 m² e 28 m²

Novos 
empreendimentos 
da Moura Dubeux 
já possuem 
projeto pensando 
sustentabilidade
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Assinada na última segunda, 8, a 
decisão do ministro Edson Fachin que 
restituiu ao ex-presidente Lula seus 
direitos políticos teve um efeito ime-
diato: bagunçar o cenário eleitoral de 
2022. O retorno do petista ao tabulei-
ro reorganizou as peças da partida, 
segundo analistas, parlamentares e 
dirigentes ouvidos pelo O POVO nos 
últimos três dias. 

As projeções para a disputa eleito-
ral do ano que vem são confl itantes. 
Vão de total descrença na possibili-
dade de uma candidatura de centro, 
a chamada terceira via, até a aposta 
em que, a partir de agora, a balança 
tende a pesar para o meio, de modo 
a favorecer um postulante que não se 
alinhe aos polos. 

“Acho que se abriu, nos últimos 
dias, uma enorme avenida para o 
centro, porque nós vamos ter real-
mente uma polarização simbolizada 
pelo Bolsonaro, de um lado, e pelo 
Lula, de outro lado”, afi rma o senador 
Tasso Jereissati (PSDB) em conversa 
com O POVO. 

Para o tucano, Lula e Jair Bolso-
naro (sem partido), que deve tentar a 
reeleição, “representam esses polos, 
Bolsonaro pela direita e Lula, pela 
esquerda”, cenário que, de acordo 
com ele, cria oportunidade “para que 
aqueles que não querem a extrema
-esquerda e aqueles que não querem 
a extrema-direita possam encontrar 
um espaço”.

Mas que espaço é esse e quem 
são seus representantes? “Eu, par-
ticularmente, colocaria os nomes do 
Ciro, o Mandetta, o Huck, o Dória e 
o Eduardo Leite (governador do Rio 
Grande do Sul, fi liado ao PSDB). São 
nomes de centro, cada um com seu 
estilo”, defende o experiente político.

HENRIQUE ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br

Tasso não é o único a enxergar 
caminho aberto para a coluna do 
meio. Ex-candidato à Presidência 
pelo Novo em 2018, o empresário 
João Amoêdo (Novo) assegura: 
“Não tenho dúvidas de que há es-
paço, sim, para uma candidatura 
longe do bolsopetismo, e é isso que 
mostram as pesquisas”. 

Ao O POVO, Amoêdo analisou o 
quadro após a entrada de Lula en-
tre os potenciais concorrentes ao 
Planalto. “Uma recente pesquisa 
que vi, da Ideia Big Data, mostra 
que 48% das pessoas disseram não 
querer a reeleição de Bolsonaro e 
46% não querem a volta de Lula 
para a Presidência. Está claro que 
existe uma avenida para uma ter-
ceira via”, calcula. 

Sem tocar em nomes que de 
quem imagina dirigindo nessa 
“larga avenida” que margeia Lula 
e Bolsonaro, Amoêdo entende 
que o “desafi o será construir uma 
candidatura que signifi que de 
fato a possibilidade de mudança, 
reformas e que tenha viabilidade 

eleitoral e capacidade de entrega, 
algo muito diferente do que temos 
hoje na gestão Bolsonaro”.

Outro político que reforça a tese 
é Carlos Lupi, dirigente nacional 
do PDT do ex-presidenciável Ciro 
Gomes, também trabalhista. “A 
volta de Lula cria naturalmen-
te uma polarização entre o atual 
desgoverno do profeta da igno-
rância e o governo anterior do 
Lula”, concorda. 

Lupi ressalva, porém: “As tro-
cas de acusações e a política do 
ódio, que, na minha opinião, é 
rejeitada pela maioria do nosso 
povo, abrem um gigantesco es-
paço que troca este ódio por um 
projeto futuro baseado em uma 
aliança de centro-esquerda em 
torno do Ciro”.  

Há, no entanto, quem divirja 
da tese de que a polarização en-
tre Lula e Bolsonaro pode bene-
fi ciar uma terceira candidatura. 
Ex-presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB) avalia: “Vai pola-
rizar entre Lula e Bolsonaro, não 

“Acho que se abriu, 
nos últimos dias, 
uma enorme 
avenida para o 
centro”

TASSO JEREISSATI
Senador

“O Ciro virou 
pó, não adianta 
estrebuchar, 
xingar, falar mal 
do governo do PT”

EUNÍCIO OLIVEIRA
Ex-senador

| DISPUTA | Reingresso de Lula no cenário político promoveu corrida 

eleitoral antecipada. Para analistas e parlamentares, quadro se alterou, mas 

chances de nome alternativo à polarização não são descartadas

O EFEITO

NAS ELEIÇÕES 
 LULA

tenho dúvida disso”, continua Euní-
cio, adversário do grupo dos Ferrei-
ra Gomes, do qual Ciro é liderança 
maior. “O Ciro virou pó, não adianta 
estrebuchar, xingar, falar mal do go-
verno do PT”.

O emedebista não fecha totalmen-
te a porta para um nome de centro, 
contudo, e assume estar de acordo 
com Tasso: “Eu concordo com o ex-
governador e senador Tasso Jereis-
sati quando diz que pode até surgir, 
nessa radicalização, um nome”. 

Qual nome? Cientista político e 
professor da Faculdade Macken-
zie (SP), Rodrigo Prando é reticente 
quanto às chances de uma terceira 
postulação de furar o cabo de guerra 
entre Lula e Bolsonaro. 

“A entrada do Lula no jogo muda 
tudo. Para o bolsonarismo, seria 
ótimo ter os petistas, por causa da 
rejeição. Mas, para o Bolsonaro, o 
melhor seria ter Haddad, já der-
rotado por ele, e não o Lula”, argu-
menta. “Para o Lula”, prossegue o 
especialista, “certamente o melhor 
candidato é Bolsonaro”. 

Ao centro, Prando não tem boas 
notícias: “É um baque enorme. Consi-
derando que o bolsonarismo tem 30% 
de apoio, como as pesquisas indicam 
até o momento, e o Lula também tem 
uma base de 30%, esses 40%, descon-
tados os que não votam nem em um 
nem em outro, vão ter que se dividir 
num centro muito pulverizado”.

A principal vítima dessa fragmen-
tação, postula o estudioso, é Ciro: 
“Lula tem capacidade de atrair muito 
mais apoio da esquerda do que Ciro 
Gomes. O primeiro que sofre impacto 
negativo é o Ciro”.  

Para se viabilizar, portanto, o cen-
tro tem de se entender e começar a 
falar a mesma língua ainda no pri-
meiro turno. Do contrário, prognos-
tica o cientista político, o destino das 
siglas que tentam furar a polarização 
é se perderem no labirinto de uma 
torre de Babel.
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Após reaver direitos políticos, 
lula altera cenário eleitoral

Sai o ex-prefeito de São 
Paulo Fernando Haddad; 
entra lula como virtual 
candidato do Pt em 2022. 
a troca de posto, além 
de impactar no cenário 
nacional, também causa 
estremecimentos na 
geografia política do Ceará. 

o professor emanuel 
Freitas (uece) afirma que 
“essa volta do lula com 
elegibilidade movimentará 
as intenções e os anseios 
dessa parcela do Pt liderada 
pela luizianne e guimarães”, 
ambos deputados federais. 

essas intenções, claro, 
convergem para a sucessão 
do governador Camilo 
Santana (Pt), aliado de 
Ciro e que deixa o cargo 
em 2022 depois de se 
reeleger com quase 80% dos 
votos. Possivelmente, para 
postular cadeira no Senado, 
que terá vaga única para o 
Ceará – a deixada por tasso 
Jereissati (PSdB). 

“a primeira questão de 
2022 no Ceará é o final 
do mandato do senador 
tasso. ele tem boa 
relação com Camilo e se 
aproximou de certa forma 
dos Ferreira gomes no ano 
passado. embora já não 
seja mais uma expressiva 
liderança, é algo a se 
considerar”, projeta Freitas. 
Nas entrelinhas, está a 
possibilidade de arranjo 
costurado com participação 
de tasso, Camilo e Ciro, 
com vistas não apenas ao 
Senado, mas também ao 
governo do estado. afinal, 
Pdt e PSdB já são parceiros 
na Prefeitura. 

o cientista político 
uribam Xavier desconfia 
da sustentabilidade dessa 
tese. “as eleições municipais 
em Fortaleza já foram uma 
relativa derrota dos Ferreira 
gomes. o governador, de 
uma certa forma, vem 
se desobrigando de uma 
fidelidade. Se tiver alguma 
dívida (com a família de 
Sobral), já pagou”, diz. 

logo, segundo ele, 
Camilo estaria desimpedido 
para alçar voo com mais 
autonomia, agora favorecido 
pela reentrada de lula 
no horizonte político de 
2022, o que pode terminar 
por aproximar mais o 
governador do próprio 
partido. (Henrique Araújo)

eleições

Entrada de Lula 

tem reflexos 
políticos no 
Ceará, avalia 
especialista

Em entrevista exclusiva ao  
o povo, o ex-presidenciável 
Fernando Haddad (PT) avaliou 
cenários para as eleições de 2022, 
agora com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva de volta à 
arena depois de reaver seus di-
reitos políticos. 

“O presidente é o nome mais 
forte não apenas do PT, mas 
do País inteiro hoje”, disse Ha-
ddad, por telefone, na última 
sexta-feira, 12.  

O ex-prefeito de São Paulo 
afirma que a entrada de Lula no 
tabuleiro já provocou um rear-
ranjo das peças à esquerda e à 
direita. “Muitas forças políticas 
já estão se realinhando em torno 
da ideia de que Lula é candidato, 
tanto para apoiar quanto para 
não apoiar”, aponta.

Sobre a perspectiva de com-
posição de uma aliança de centro 
e de partidos de esquerda para 
enfrentar o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) nas urnas 
no ano que vem, Haddad acredita 
na capacidade do ex-presidente 
para costurar um bloco coeso em 
torno de um ideário comum. 

“Lula é uma força centrípeta 
muito forte, tem capacidade de 
agregação de diversos atores. É 
inevitável que, em torno dele, 
as forças progressistas se reú-
nam”, projeta.

Na última segunda-feira, 8, 
o ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fachin 
anulou todas as condenações de 
Lula no âmbito da Lava Jato. O 
magistrado entendeu que a 13ª 
Vara da Justiça Federal do Para-
ná, cuja titularidade era ocupada 
por Sergio Moro até 2018, não ti-
nha competência para processar 
o caso, e o remeteu à Justiça do 
Distrito Federal. 

Todos as decisões dos inqué-
ritos foram então desfeitas e 
as sentenças condenatórias de 
Moro, tornadas nulas. O STF julga 
agora o pedido de suspeição do 
ex-juiz apresentado pela defesa 
do ex-presidente. 

Analisado na 2ª Turma do 
STF, o recurso teve pedido de 
vista feito por Kássio Nunes 
Marques em sessão na terça-
feira, 9. Não há prazo para de-
volução. O placar provisório é de 
empate: dois votos favoráveis 
(Gilmar Mendes e Ricardo Le-
wandowski) e dois contrários à 
suspeição de Moro (Cármen Lú-
cia e Edson Fachin). 

Questionado a respeito da de-
cisão de Fachin, Haddad respon-
deu: “Havia uma grande expec-
tativa por parte de nós de que a 
Justiça teria de se manifestar so-
bre os sucessivos pedidos de cor-
reção de rumo da Operação Lava 

Jato sobre o presidente Lula”. 
“Conseguimos”, continua o pe-

tista, “ao longo dos últimos anos, 
colecionar inúmeras evidências e 
provas de que, no que diz respei-
to ao Lula e à condução do pro-
cesso, a investigação não foi feita 
de forma legal”.

Para o ex-ministro da Educa-
ção, “as sucessivas violações dos 
direitos do presidente ficaram evi-
denciadas e demonstradas não so-
mente pela conduta do juiz (Moro), 
mas sobretudo pelas conversas re-
veladas na Operação Spoofing, que 
mostram a promiscuidade na rela-
ção entre juiz e acusadores”. 

Haddad acrescenta: “Eu não via 
outra saída para o Supremo senão 
restituir direitos políticos do Lula 
e reconhecer as falhas proces-
suais do caso”. 

Antes cotado como candidato 
do PT à Presidência em 2022 na hi-
pótese de Lula não recuperar seus 
direitos políticos, Haddad tratou 
ainda sobre os seus próximos pas-
sos, visto que o ex-presidente deve 
se tornar o postulante da legenda 
para o embate que se aproxima.  

“Não discuti esse assunto com 
o presidente, mas, desde 2018, 
estou dedicado à Fundação Per-
seu Abramo. Agora, talvez tam-
bém com a elaboração do plano 
de governo, basicamente o que eu 
fiz em 2018”, planeja.

| 2022 | Candidato nas eleições de 2018, Fernando 

Haddad falou com O POVO sobre o cenário eleitoral

Haddad: “Lula é o nome mais forte 
não apenas do PT, mas do País”
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Tão logo o ex-presidente Lula 
havia discursado na última quar-
ta, 10, houve reação do governo 
de Jair Bolsonaro. Em evento no 
mesmo dia, o presidente fez uso 
de item pouco frequente nas ce-
rimônias ofi ciais: máscara, uma 
peça recomendada por autori-
dades sanitárias como forma de 
proteção contra a Covid-19, mas 
negligenciada reiteradamente 
pelo chefe do Planalto. 

Durante a agenda, Bolsonaro 
também defendeu as vacinas, 
destacou negociações estabele-
cidas com farmacêuticas para 
compra de imunizantes ainda 
no ano passado e negou que te-
nha pregado contra as medidas 
de restrição – o presidente cos-
tuma promover aglomerações 
por onde passa. 

A resposta do militar da re-
serva ao petista não se encer-
raria aí. Em transmissão ao vivo 
na quinta, 11, Bolsonaro adotou 
outro utensílio inusual em suas 
lives: um globo terrestre. O ob-
jeto era uma menção indireta às 
críticas de Lula, que o acusara 
de defender o terraplanismo, 
tese sem fundamento científi -
co segundo a qual a Terra não é 
redonda, mas plana, postulada 
por aliados do presidente e es-
timulada por Olavo de Carvalho.

Na mesma transmissão, Bol-
sonaro também diria: “Eu faço o 
que o povo quiser. Digo mais: eu 
sou o chefe supremo das Forças 
Armadas. As Forças Armadas 
acompanham o que está acon-
tecendo”. E, para fechar, volta-
ria a desafi ar gestores estaduais 
que têm determinado lockdown 
e outras ações para conter a 
pandemia. “O governador fala 
que não é, mas é estado de sítio”, 

| DISPUTA | Após críticas de Lula na quarta-feira, o presidente Jair 

Bolsonaro reagiu. Mobilizou apoiadores e fi lhos para rebater o petista nas 
redes sociais e nos grupos de WhatsApp

BOLSONARO 

disse ao se referir a toque de re-
colher no Distrito Federal. 

Enquanto o Governo emitia 
sinais mínimos, mas signifi ca-
tivos, de ações que pretendiam 
rebater afi rmações e críticas 
de Lula, agora de posse de seus 
direitos políticos e virtual can-
didato do PT, Bolsonaro e seus 
fi lhos mobilizavam a tropa de 
apoiadores nas redes sociais.  

O primeiro foi o senador Flá-
vio Bolsonaro (Republicanos), 

que pediu ao eleitorado bolso-
narista em grupos de WhatsApp 
e nas suas redes que dissemi-
nassem mensagem na qual se lia 
que “a principal arma de Bolso-
naro é a vacina” – uma novidade 
no discurso governista. 

Já na sexta-feira, 12, outro 
fi lho do presidente, Eduardo 
Bolsonaro (PSL), publicou no 
Twitter charge que mostrava o 
personagem Zé Gotinha, cita-
do por Lula, empunhando uma 

seringa em forma de fuzil. O de-
putado repetiu: “A nossa arma 
agora é a vacina”. Em seguida, 
apagou a postagem e a republi-
cou minutos depois, deixando 
apenas: “Nossa arma é a vacina” 
– sem a palavra “agora”.   

Cientista político e professor, 
Rodrigo Prando não tem dúvi-
da: “O Governo foi reativo”. Para 
ele, “Bolsonaro passou dois anos 
como presidente sem nenhum 
contraponto de peso”. Apenas na 

EVARISTO SA / AFP

A PRIMEIRA reação de 
Bolsonaro a discurso crítico 

de Lula foi usar máscara

quarta passada, com a volta de 
Lula, o chefe do Executivo havia 
experimentado estar sob crítica 
de um adversário com força. 

“Claro que tem João Doria, 
mas o Doria ganhou a eleição 
a partir do ‘Bolsodoria’, se as-
sociou à imagem de Bolsona-
ro. A força da imagem do Lula 
é muito mais evidente do que 
a de Doria”, justifica Prando. 
(Henrique Araújo)

LEIA MAIS NA  E 

REAGE A DISCURSO DE LULA 

E MOBILIZA APOIADORES

Eu faço o que o povo 

quiser. Digo mais: eu 

sou o chefe supremo 

das Forças Armadas. 

As Forças Armadas 

acompanham o que 

está acontecendo

JAIR BOLSONARO,

presidente
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José Guimarães

LuLa tem 
que ser o 
pacificador 
do país

“Todo mundo critica o Bolsonaro. A diferen-

ça é que, quando o Lula fala, as pessoas param 

para ouvir”. Vice-presidente nacional do PT e 

um dos políticos mais próximos de Luiz Inácio 

Lula da Silva, o deputado cearense José Guima-

rães (PT-CE) defende que o ex-presidente inicie, 

assim que estiver vacinado contra a Covid-19, 

uma “jornada” por todo o País de olho em 2022.

Para ele, a volta de Lula ao jogo eleitoral 

não é só chance real de vitória da esquerda 

nas próximas eleições, mas também “uma luz 

que no fim do túnel”. Mais do que defender um 

projeto de retorno radical às origens petistas, 

Guimarães destaca que o momento é de Lula 

“pacificar” o País. “Há dois anos atrás eu não 

diria que seria esse o caminho”, diz.

“A hora é de percorrer todo o País. Ouvir 

todos os segmentos, construir consenso”, diz. 

No Ceará, Guimarães destaca que, mesmo com 

Lula no páreo, a prioridade segue manuten-

ção da aliança com o PDT de Cid e Ciro Gomes 

(PDT). “Se o Camilo (Santana, governador pe-

tista) sair para o Senado, nós já estaremos 

contemplados na chapa”.

o povo: lula é presença garantida nas 
urnas em 2022?

José Guimarães: Eu defendo que ele inicie 

um amplo diálogo com o País. Como ele disse, 

além de líder da minoria na 
Câmara, José Guimarães é 
vice-presidente nacional do Pt

desde a decisão do Fachin, o 
petista afirma que tem sido 
constantes as reuniões entre o 
partido e o ex-presidente

José Guimarães também 
foi líder do governo dilma 
rousseff (Pt) na Câmara dos 
deputados

Nacional

a semana

dilma

lUIS MaCedo

carlosmazza@opovo.com.br
carlos mazza

Um dos políticos mais próximos do 
ex-presidente, o deputado defende 
que, mais do que resgatar bandeiras 
do PT, o petista priorize a conciliação
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uma reconstrução do País. E para reconstruir 
precisa de alguém que tenha visão de futuro e 
seja um pacificador. E essa pessoa é o Lula, para 
pacificar a democracia e nosso futuro.

o povo: Qual o impacto da decisão de Fachin?

José Guimarães: O impacto do relançamen-
to da vida política pública nacional do ex-pre-
sidente Lula é monumental. Esse impacto tem 
pelo menos quatro grandes dimensões. A pri-
meira é porque ele falou para o País, ele falou 
daqueles temas que hoje afligem o País e que 
precisam de alguém que tenha conhecimento e 
dialogue com a população sobre isso. Esse dis-
curso dele sobre o País, mesmo os que discor-
dam, não concordam com as opiniões do Lula, 
reconhecem que foi a melhor fala, a mais con-
tundente, a mais didática sobre os problemas 
do Brasil nos últimos meses. Acho que esse é 
um primeiro grande impacto. O segundo é que 
começa a se adquirir de volta uma esperança 
que estava perdida, por conta de tanta deses-
perança que o Bolsonaro trouxe ao País. Então 
as pessoas que viram no Jornal Nacional o Lula 
falar por 12 minutos, quando tomaram conhe-
cimento da decisão do Fachin, foram perceben-
do isso. Claro que os processos vão continuar, 
mas o fato é que o Lula está fora da Lava Jato 
e seus direitos políticos foram readquiridos. O 
que acontecerá daqui para frente é outra his-
tória, e isso foi impactante para as pessoas, 
levou elas a perceber que há uma luz no fim 
do túnel, pelo tipo de repercussão, de impac-
to. A terceira é que ele falou para além do PT, 
os mais amplos setores do Centro ideológico 
e político dialogam com a fala dele. As forças 
de Centro, do âmbito político e do mercado, e 
na centro-esquerda. Ou seja, foi uma voz que 
se insurge contra o Bolsonaro de forma forte 
e consegue dialogar com esse espectro amplo, 
para além do que representa. É tanto verdade 
que ficou evidente que o Planalto ficou tonto, 
até máscara à noite o Bolsonaro estava usan-
do, todo errado, porque perceberam a forma 
impactante como o Lula tratou da pandemia. 
O quarto impacto foi ele se colocar, não como 
candidato, mas como personagem central na-
quilo que queremos construir para 2022. Esse 
é o resultado, e acho que nessa dimensão quá-
drupla, nesse ambiente político que as pessoas 
já estão assimilando agora, vendo, analisando, 
há de se ter consequências.

o povo: Qual o papel de ciro Gomes nisso? 

E como isso impacta a eleição no ceará?

José Guimarães: Vamos chamar ele para 
conversar, evidentemente. O Lula está dispos-
to a conversar com todo mundo. Defendo que 
se constitua uma mesa nacional de diálogo, em 
torno de umas três ou quatro questões que pos-
sam servir de referência para a nossa unidade. 
A defesa da democracia e do estado democrá-
tico de direito, o freio do ímpeto golpista bol-
sonarista, impedir essa devastação que estão 
fazendo da desconstrução do estado de bem
-estar social e retirada de direitos, e a defesa 
da nossa soberania nacional. Se a gente se sen-
tar em uma mesa com esses quatro questões, 
podemos pensar em um palanque único. Se não 
for possível no 1º turno, pelo menos deixar pa-
vimentado para o 2º turno. Todos devem colo-
car como objetivo central e principal derrotar o 
Bolsonaro. O objetivo central precisa ser esse. 
O Bolsonaro faz mal à democracia, faz mal ao 
País, a democracia brasileira não pode aceitar 
isso. Penso que uma mesa nacional, construída 
nesses moldes. Sobre Ceará não tratamos disso, 
mas, nas conversas que temos tido com o go-
vernador Camilo, firmamos que ele tem papel 
preponderante, se ele for candidato a senador 
ou qualquer coisa é o nosso candidato, então é 
a nossa presença na chapa. E, evidentemente, a 
manutenção da aliança com o PDT.

depois que ele tomar a vacina, e vai tomar 
dose na próxima semana, ele percorra o País e 
apresente soluções para essa fenomenal crise 
econômica e social que o Brasil vive. Ao fazer 
isso, devemos montar uma mesa nacional, e aí 
os partidos, PT, PDT, PSB, PCdoB, Psol, Rede e 
figuras do Centro para discutir esse programa 
de salvação nacional. Um programa que seja 
o oposto do que aí está. Que não tenha como 
centralidade as privatizações e a entrega do 
patrimônio nacional ao setor privado. Qual vai 
ser a abrangência desse arco de forças? Vai 
depender dos programas, mas, fazendo isso, 
ele vai ser forte para 2022, claro. Se as forças 
democráticas e progressistas entenderem que 
ele é o melhor nome para derrotar o Bolsonaro 
e interditar essa destruição que o Brasil está 
vivendo, ele vai se colocar. Mas, a priori, não 
há decisão. Mas os sinais da coletiva são muito 
fortes e o Lula ressurge, depois de cinco anos 
de silêncio, depois dessa perseguição brutal, 
como a liderança que quando fala, todo mun-
do escuta. O País ouviu o Lula. Todo mundo 
fala mal do Bolsonaro. O Rodrigo Maia fala, o 
Ciro fala, o FHC também, todo mundo fala, mas 
não tinha tido uma fala tão certeira, tão foca-
da no enfrentamento contra o Bolsonaro. Por 
isso que foi impactante, não só pelo que o Lula 
representa, mas porque ele conhece o Brasil, 
tratou dos temas que têm que ser tratados. É 
uma alternativa sim, temos que calçar as san-
dálias da humildade e articular o País. Só os 
que não nutrem amor pela democracia que 
podem comparar Lula e Bolsonaro. São duas 
personalidades antagônicas do ponto de vis-
ta político, humano e dos governos. Você pode 
discordar, mas não pode comparar. Aí tem os 
que dizem que o PT agora voltar à polarização 
antiga? Ora, isso é o País, era só o que faltava, 
ninguém está perguntando o que é para fazer 
ou deixar de fazer. A força do Lula que impõe 
essa demanda. O Brasil está em uma encruzi-
lhada da história, ele precisa se reencontrar, 
e o Congresso não tem infelizmente coragem 
para interditar esse governo genocida, que 
está fazendo algo inaceitável com os gover-
nadores, com o cearense. Se o Congresso não 
tem coragem de afastá-lo, as urnas precisam 
o afastar. O Bolsonaro faz muito mal ao País. 
Não me refiro só ao PT, já tivemos governos 
Sarney, Collor, Itamar, mais Lula, Dilma e até o 
Temer, mesmo que traduza o golpe, mas nunca 
tivemos algo parecido, desde o regime militar, 
com esse atual governo. Passou de todas as re-
ferências, é por isso que o Brasil corre risco.

o povo: buscar essa “pacificação” com 

o centro e o mercado, por exemplo, 

não seria abrir mão de bandeiras que o 

partido defende?

João Guimarães: Acho que o Brasil vive uma 
situação esdrúxula, tão grave, não só com a 
pandemia, porque se juntou duas vertentes do 
desastre, que é o agravamento da crise econô-
mica, produzida por esse ministro da Econo-
mia que não tem competência para gerir um 
País como o Brasil, e a crise da pandemia. Essas 
duas vertentes criaram esse horizonte de pro-
fundas incertezas onde todo mundo olha e dú-
vida se há luz no fim do túnel. Quando o Lula faz 
um discurso com essa abrangência, é uma luz 
no fim do túnel que se acendeu. Por isso que o 
Lula hoje tem que ser o pacificador do País. Não 
para renunciar do seu programa nem servir aos 
interesses do mercado, mas ele tem que ser um 
pacificador em função daquilo que talvez seja a 
pior marca desse momento, que é um país divi-
dido no ódio, na falta de compromisso com as 
vidas humanas. É um período totalmente dife-
renciado. Há dois anos eu não diria que seria 
esse o caminho, mas as ameaças que existem 
hoje ao estado democrático de direito, as re-
beliões que vem acontecendo nessa franja mi-
liciana em torno do Bolsonaro, tudo isso exige 

AGENDA

Guimarães diz 
que lula será 
vacinado na 
semana que 
vem, em ato 
que marcará 
fase mais ativa 
da agenda 
do petista. “a 
ideia é que ele 
percorra o País 
em reuniões 
com todos os 
setores”
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Um passeio de motocicleta 
e 300 quilômetros de geogra-
fia e de história sobre o Ceará. 
A rota – entre o litoral, o ser-
tão e a serra – foi traçada pelo 
professor Adriano Bezerra, 46, 
e já levou pelo menos 150 mo-
tociclistas a uma aventura por 
nove pontos esquadrinhados no 
mapa de Fortaleza, Caucaia, Ca-
ridade, Canindé, Baturité, Mu-
lungu e Redenção. São as aulas 
expedições que, até o lockdown, 
aconteciam uma vez por mês, e 
de graça, para quem quer ser 
iniciado na biografia do territó-
rio cearense.

A ideia, conta Adriano Be-
zerra, começou com excursões 

| memóRia | Clube de motociclistas promove aulas itinerantes sobre a história 

e a geografia do Ceará em 300 quilômetros entre o litoral, o sertão e a serra

300 quilômetros de história

do Ceará: 
clube de motociclistas dá aulas itinerantes 

de moto-turismo, no ano pas-
sado, reunindo integrantes do 
grupo MC Gaviões da Estrada. 
Um clube de motociclistas pre-
sidido pelo professor e que, aos 
poucos, foi se transformando 
numa sala de aula itinerante, 
ao ar livre, e que despertou o 
interesse de outras pessoas.

Com o início da pandemia 
do novo coronavírus, os des-
locamentos passaram a ser 
restritivos ou nem acontece-
rem. No último dia 6/3, estava 
prevista mais uma aula ex-
pedição pela estrada, até que 
veio o novo decreto estadual 
tornando mais rígido o isola-
mento social.

A escultura de “Iracema 
Guardiã” é ponto de partida. A 
obra de arte de Zenon Barreto, 
no aterro da Praia de Irace-
ma, é um dos motes para falar 

DEmItrI túlIo
demitri@opovo.com.br

sobre a personagem criada por 
José de Alencar e sobre o lito-
ral cearense. São 20 minutos 
de conversa e o bonde segue 
em direção ao bairro Barra do 
Ceará para o que seria o Mar-
co Zero das invasões europeias 
nas terras indígenas dessa 
banda do Atlântico.

A viagem continua numa 
rota pelas principais unidades 
geoambientais do Estado. O li-
toral, o sertão e a serra vão se 
desenhando pelo caminho dos 
motociclistas. “Quem termina 
o roteiro recebe um certificado 
e um phat (um brevê) pela jor-
nada”, comenta Adriano Bezer-
ra, que também é autor do livro 
“Barragem do Patu, os desca-
minhos de uma obra”.

Em Caucaia, talvez, está a 
parada mais curiosa da rota 
do ponto de vista geológico. Os 

Em Caucaia, 

talvez, está a 

parada mais 

curiosa da rota 

do ponto de vista 

geológico. Os 

alunos sobre 

motos param 

para conhecer e 

fotografar um 

“vulcão” no Ceará

aurélIo alves/o povo

Estátua de são Francisco 
das Chagas de Canindé
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Serviço
Aula/passeio sobre a história e a 

geografia do Ceará (gratuita)
Informações: MC Gaviões da 
Estrada, Facebook e Instagram 
@mc_gavioes_da_estrada
Telefone: (85) 98537 1390

alunos sobre motos param para 
conhecer e fotografar um “vul-
cão” no Ceará. É o serrote Pão 
de Açúcar, um evento magmá-

tico de mais de 30 milhões de 
anos e que pouca gente imagina 
existir por aqui. “Um neck vul-
cânico. O Ceará, a Paraíba e o 
Rio Grande do Norte possuem 
os mais jovens vulcões do Bra-

sil”, explica Bezerra.
Se o testemunho vulcânico 

em Caucaia é um ponto fora da 
curva do ponto de vista da geo-

grafia do território cearense, 
em Caridade há uma pit stop 
ligado à história política e reli-
giosa do Estado. A sala de aula 
volante aporta na “cabeça gi-
gante de Santo Antônio”, aban-

donada no sopé do serrote do 
Cágado na cidade que fica a 100 
km de Fortaleza.

O professor de cursinho 
e autor de livros didáticos 
aborda algumas versões sobre 
a obra inacabada deixada pelo 
ex-prefeito, já falecido, Raul 
Linhares (1981-1985). “Os ven-

tos fortes teriam impedido a 
colocação da cabeça no corpo 
da estátua”, reproduz Adria-

no Bezerra. Foi uma cons-

trução idealizada no rastro 
da fé popular e para também 
atrair romeiros feito a vizinha 
Canindé de São Francisco, no 
sertão cearense.

Há mais de 30 anos a obra 
está abandonada e ninguém 
foi responsabilizado e preso 
pelo desperdício do dinheiro 
público. Atualmente, uma li-
citação promete demolir par-

cialmente a estátua de santo 
Antônio e reconstruí-la num 
tamanho de 36 metros. Dois a 
menos que o Cristo Redentor, 
no Rio de Janeiro.

O novo projeto custará R$ 
5,43 milhões e no alto do serro-

te do Cágado terá um complexo 
turístico com um museu onde 
ficarão expostos partes da es-

tátua inacabada. Escadarias, 
elevadores, intervenções de ur-

banização e de paisagismo com-

pletarão a obra milionária.
Da cabeça de Santo Antônio, 

a aula expedição segue para 
a estátua de São Francisco de 
Canindé, depois para a matriz 
de Baturité, escadarias de São 
Sebastião (Mulungu), Estação 
Ferroviária de Baturité e o Mo-

numento da Escrava Nua, em 
Redenção, primeira cidade a 
abolir a escravização de seres 
humanos negros.



O que 

já mudou 
Onde a 

vacinação 
avançou

JOEL SAGET / AFP
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| PandeMIa | com 
mais da metade da 
população vacinada, 
israel reabre gastronomia, 
eventos culturais e 
universidades. outros 
países também ensaiam 
volta à normalidade com 
disseminação da vacina



EmmanuEl DunanD / aFP

músico de 
rua toca em 

Jerusalém

Vacina Oxford 
astraZeneca, 

contra Covid-19
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A comitiva brasileira liderada 
pelo ministro das Relações Ex-
teriores, Ernesto Araújo, visitou 
Israel, País com o qual o governo 
Jair Bolsonaro tem muitas afini-
dades. O primeiro-ministro, Ben-
jamin Netanyahu, foi um dos che-
fes de Estado presentes à posse 
do governante brasileiro, em 1º de 
janeiro de 2019. Porém, em relação 
à Covid-19, os dois países têm rea-
lidades bem opostas. Araújo e seus 
companheiros de viagem pude-
ram testemunhar uma realidade 
que, quem sabe, poderá ser a do 
Brasil quando a vacinação chegar 
à maioria da população.

Nesta segunda seana de março, 
Israel deu novos passos em direção 
ao retorno à normalidade. Cafés, 
bares e restaurantes reabrem, res-
trições ao deslocamento são redu-
zidas. Aulas presenciais são reto-
madas. A reabertura prioriza os já 
vacinados. Israel tem mais de 50% 
de sua população inoculada com 
pelo menos uma dose de vacina.

A liberação dá tratamentos dife-
rentes conforme a situação de imu-
nização de cada pessoa. É adotada 
uma política de passaportes. Esta-
belecimentos gastronômicos po-
dem receber portadores do chama-
do “passaporte verde” (ou “passe 
verde”), concedido aos que se recu-
peraram da Covid-19 ou receberam 
a segunda dose há pelo menos uma 
semana. A ocupação dos estabele-
cimentos não pode exceder 75%, 
e aqueles que não apresentarem o 
certificado exigido para entrar po-
dem se sentar em mesas ao ar livre.

Desde o último dia 7 de maio, lo-
cais de eventos culturais também 
podem ser abertos, mas não têm 
permissão para exceder 50% de 
sua capacidade e só podem admi-
tir aqueles com passaporte verde e 
uma porcentagem limitada de pes-
soas que deram negativo em testes 
de coronavírus.

Também foi permitida a vol-
ta às aulas presenciais, além dos 
universitários, para os estudan-
tes entre 11 e 14 anos de idade que 
frequentam escolas nas cidades do 

país classificadas como “verdes” ou 
“amarelas” com base em suas bai-
xas taxas de infecção e vacinação. 
Os alunos de instituições religiosas 
só poderão voltar quando tiverem 
um “passaporte verde”.

Os locais de culto também pode-
rão receber fieis que apresentem o 
certificado, embora em número li-
mitado. Aqueles que concordarem 
em receber pessoas que não por-
tarem o passe verde terão limites 
mais rígidos e não poderão abrigar 
mais de 20 pessoas em espaços fe-
chados e 50 ao ar livre.

Dessa forma, Israel elimina 
quase completamente as restri-
ções implementadas durante o 
terceiro lockdown, que durou seis 
semanas desde o fim de dezembro 
e que vem sendo relaxado em eta-
pas desde meados de fevereiro. 
A rápida campanha de vacinação 
do país, iniciada em dezembro e 
com quase 5 milhões de pessoas 
imunizadas com a primeira dose 
da vacina Pfizer e quase 4 milhões 
com a segunda, tem sido funda-
mental para o avanço da saída 
gradual da quarentena.

O país lançou seu programa do 
“passaporte verde” no mês pas-
sado, permitindo que um número 
controlado de pessoas com com-
provante de vacinação frequente 
academias, piscinas e outras ins-
talações. Nas últimas semanas, Is-
rael, com uma população de pouco 
mais de 9 milhões de habitantes, 
viu um declínio acentuado no nú-
mero de infecções e pacientes em 
estado grave, e agora tem pouco 
mais de 40 mil casos ainda ativos, 
de um total de 800 mil identificados 
desde o início da pandemia.

No Reino Unido, também com 
vacinação avançada, o cronograma 
para reabertura começou na últi-
ma segunda-feira, com escolas e 
a permissão para duas pessoas de 
casas diferentes socializarem a céu 
aberto. A abertura do comércio não 
essencial - como lojas e centros de 
lazer - ocorreu no dia 12.

“Mesmo com o retorno às ativi-
dades do dia a dia ainda em sus-
penso, e as muitas dúvidas em 
torno da efetividade das vacinas, é 
importante mantermos uma visão 
positiva sobre o desenrolar de 2021”, 
diz Ana Luíza Gibertoni Cruz, infec-
tologista e pesquisadora em Ox-
ford. “Pode ser que doses adicionais 
de vacinas sejam necessárias por 
conta das variantes virais novas, 
mas a produção será mais rápida, 
o acesso mais organizado e tudo in-
dica que continuaremos protegidos 
de doença grave e morte.”

AlcAnce

Estados unidos 
é país que 
mais vacinou 
no mundo 
em números 
absolutos, 
mas proporção 
ainda é 
pequena para 
o tamanho da 
população e 
pouco produz 
efeito até aqui

“Tudo indica que 

continuaremos 

protegidos de 

doença grave 

e morte”
Ana luíza Gibertoni cruz, 
infectologista e pesquisadora 
em Oxford
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Mario lemina, 
do Fulham, 
enfrenta 
naby keita, 
do liverpool, 
pela Premier 
league

Volta do público 
nos estádios

EsportE. Torcida

Ao lado de Israel, o Reino 
Unido está entre as mais altas 
taxas de vacinação do mundo. 
Fica atrás também dos Emira-
dos Árabes Unidos. Os dois paí-
ses avançam em direção à volta 
do público em eventos esporti-
vos. Já no Brasil, nesta semana, 
São Paulo, o maior Estado do 
País, proibiu esportes coletivos 
até mesmo sem público.

Em Israel, o Ministério da 
Saúde já deu sua aprovação 
para que 500 torcedores assis-
tam a jogos de futebol, enquan-
to ginásios de basquete podem 
receber até 300 espectadores.

No Reino Unido, diante do 
plano do governo de permitir 
que estádios recebam 10 mil 
pessoas ou 25% de sua capa-
cidade a partir de 17 de maio, 
os clubes da Premier League 
inglesa vão votar se permitem 
que os torcedores assistam ao 
último jogo da temporada.

Se em alguns lugares cresce 
a sensação de caminhar para 
uma normalidade, o mesmo 
não é visto nos Estados Unidos. 
Cerca de 75 milhões foram va-
cinados, mas os efeitos práticos 
disso em um país de 330 mi-
lhões de habitantes não estão 
visíveis para todos. 

Na maior cidade dos EUA, 
Nova York, a maioria dos va-
cinados integra grupos de 
idosos, profissionais da saúde 
e pessoas que atendem a al-
guns critérios estabelecidos, 
como professores universitá-
rios ou trabalhadores de ser-
viços essenciais.

A terceira maior cidade 
do país, Chicago, abriu as es-
colas públicas pela primeira 

vez em um ano. Restaurantes 
em Massachusetts voltaram a 
operar com capacidade total 
e, na Carolina do Sul, os limi-
tes para reuniões de pessoas 
foram flexibilizados. (Da DW e 
Agência Estado)Torneio

eurocopa, 
adiada, pode 
ocorrer no 
reino unido, 
devido ao 
avanço da 
imunização
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Chilena Pia 
ortiz, 60 

anos, observa 
pela janela de 

sua casa em 
Santiago

eMManuel dunand-aFP

Pessoas no 
restaurante 

em mercado de 
Jerusalém





Chile lidera vacinação 
na América Latina, mas 
enfrenta problemas 

EmErgEntEs. Articulação

O bom planejamento na com-
pra de imunizantes contra a 
Covid-19, colocando de lado o 
peso ideológico, e a estrutura 
centralizada fizeram com que o 
Chile garantisse doses suficien-
tes para vacinar duas vezes sua 
população e se tornasse o país 
da América Latina com vaci-
nação mais avançada — 29%, 
enquanto nenhum outro chega a 
10%. É o quinto País do planeta 
que mais vacinou.

O país foi o primeiro da Amé-
rica Latina a começar a imu-
nização em massa. Mais de 4,5 
milhões de pessoas receberam 
pelo menos a primeira dose das 
vacinas Pfizer/BioNTech que 
chegaram da Bélgica ou a da 
chinesa Sinovac, ambas em dose 
dupla. O plano é chegar a 5 mi-
lhões de vacinados, um quarto 
da população de 19 milhões, até 
o fim de março, e 15 milhões até 
o fim de julho.

“O país começou a trabalhar 
em maio do ano passado para 
ter vacina segura e eficaz, em 
quantidade adequada para os 
chilenos. O trabalho dos minis-
térios da Saúde, Relações Exte-
riores e Ciências, comandados 
pelo presidente Sebastián Piñe-
ra, foi fundamental porque não 
envolveu apenas a compra das 
vacinas, mas a logística, orga-
nização e distribuição”, disse o 
Ministério da Saúde.

“O Chile negociou mais cedo 
do que outros países e começou 
a vacinação em um ritmo mui-
to forte, com cerca de 150 mil a 
200 mil cidadãos vacinados por 
dia”, afirmou Moisés Marques, 
professor de relações interna-
cionais da Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Pau-
lo (Fesp).

A maior parte das vacinas 
administradas pelo governo foi 
adquirida da chinesa Sinovac, 
4 milhões de doses já foram en-
tregues e outras 4,5 milhões de-
vem chegar entre os dias 25 e 26, 
segundo o Ministério da Saúde.

Em paralelo à negociação 
com a China, o Chile atuava 
em outras frentes: o embaixa-
dor do país em Londres, David 
Gallagher, ajudou a garantir 
doses da AstraZeneca, Pfizer e 
Johnson & Johnson. O foco do 
governo não estava em saber 
de onde a vacina chegaria, mas 

em ter o maior número de do-
ses possível.

“O Chile deve atingir a imu-
nidade de rebanho muito mais 
rápido. Isso se deve à organiza-
ção e não colocar o peso ideo-
lógico na negociação”, disse 
Marques. Segundo nota do JP 
Morgan, o país pode ser o pri-
meiro emergente a chegar à 
imunidade coletiva.

Para Marques, o fato de o Es-
tado chileno ser unitário - e não 
um federalismo - também tem 
impacto. “O país é centralizado, 
tudo fica se concentra na pre-
sidência, até questões da cida-
de de Santiago. Isso facilita. No 
Brasil, temos a União, Estados, 
municípios. Vemos municípios 
vacinando professores de pila-
tes, por exemplo. Isso faz uma 
diferença brutal.”

O ritmo da vacinação foi de-
terminado por um plano atua-
lizado semanalmente por meio 
do Programa Nacional de Imu-
nização (PNI) e único para todo 
o país, de acordo com o Minis-
tério da Saúde, que ressaltou o 
papel importante da população. 
“Os chilenos têm uma cultura 
histórica de vacinação que per-
mitiu a imunização até agora de 
3 milhões de compatriotas”, ex-
plicou o ministério.

Apesar disso, a região me-
tropolitana, à qual Santiago do 
Chile pertence, permanecerá o 
restante de março em quaren-
tena parcial, com confinamento 
domiciliar obrigatório aos fins 
de semana devido ao aumento 
de casos de coronavírus, infor-
maram as autoridades na últi-
ma quinta-feira, 11.

Esse “endurecimento” das 
restrições, segundo as auto-
ridades, ocorre em resposta a 
um aumento gradativo dos ca-
sos no Chile e, principalmente, 
na capital. O anúncio coincidiu 
com o dia de maior registro de 
infecções em todo o país des-

de 21 de junho do ano passado, 
quando o Chile começou a se 
recuperar do máximo histórico 
durante a pandemia.

Atualmente, o Chile ultrapas-
sou os 5 mil casos em 24 horas e 
várias vezes as centenas de víti-
mas da covid-19 por vários dias, 
chegando a um total de 873.512 
pessoas com diagnóstico posi-
tivo e 21.362 mortes ao longo de 
um ano de pandemia.

Além do confinamento do-
miciliar aos sábados e domin-
gos, a medida contempla a 
redução das reuniões nas re-
sidências para até cinco pes-
soas, a proibição de eventos 
com público e o fechamento de 
academias e cassinos.

Uma situação de retrocesso 
posterior ao verão e ao movi-
mento interno de turistas num 
país que recentemente reati-
vou o estado emergencial por 
causa da catástrofe, além do 
toque de recolher noturno e 
o fechamento das fronteiras, 
que vigora desde março de 
2020. Uma demonstração de 
que a conquista da imunização 
demanda massificação da va-
cina e não é um ganho instan-
tâneo. (Da Agência Estado)

AlcAnce

Confinamento 
na região 
Metropolitana 
ocorre na 
região mais 
populosa do 
Chile e afeta 
mais de 7 
milhões de 
habitantes em 
Santiago, dos 
19 milhões que 
existem 
no país

Acesso

o Chile agora 
trabalha com 
a organização 
Mundial da 
Saúde (oMS) 
para atuar 
no programa 
Covax, de 
acesso global 
a vacinas, 
que prevê a 
distribuição de 
imunizantes 
para países 
mais pobres
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A 
sanção da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que permitirá a recriação do programa 
de auxílio emergencial diante do quadro de 
pandemia que se abate sobre o País aconte-
cerá nessa segunda-feira dia 15, às 10 horas, 
segundo anunciou o presidente do Senado 

Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Aprovada pela Câma-
ra dos Deputados na noite da última quinta-feira, em caráter 
defi nitivo, a matéria abre espaço no Orçamento para que o 
governo de Jair Bolsonaro retome as ações de assistência às 
camadas mais pobres da população quanto aos efeitos de um 
quadro sanitário que há cerca de um ano impede a economia 
de funcionar em sua normalidade plena. E, principalmente, 
que no Brasil parece vivenciar seu momento mais grave.

O texto aprovado fl exibiliza a política fi scal, possibilitan-
do ao governo um espaço de até R$ 44 bilhões no Orçamen-
to de 2021 para cobrir os custos com o novo auxílio. Porém, 
os detalhes relacionadas à quantidade de parcelas, ao valor 
individual e a defi nição de critérios para estabelecer quem 
terá direito a receber o benefício dependerá de uma outra 
proposta que ainda deverá ser analisada pelo Congresso 
Nacional. No caso, através de uma Medida Provisória a ser 
encaminhada nos próximos dias pela equipe econômica.

Ao longo do debate no Congresso, tanto entre senadores 
como entre os deputados, a equipe econômica esteve pre-
sente às articulações para colocar sua preocupação com os 
riscos de uma mudança na proposta que, defi nindo valores 
acima do estabelecido no texto ofi cial, ajudasse a agravar o 
quadro fi scal do País. Apesar da infl exibilidade inicial, es-
pecialmente na fase do Senado, o ministro Paulo Guedes e 
sua equipe tiveram que ceder à forte pressão exercida por 
segmentos do funcionalismo público, em especial, que não 
aceitaram arcar com o ônus maior do sacrifíco, inclusive 
com ameaça de congelamento nos salários a depender de 
como a economia venha a funcionar depois de restabelecida 
a normalidade no cenário pós-pandemia.

Importante em tudo, no sentido de olhar para o que se 
demonstra realmente prioritário, é que o novo auxílio seja 
colocado em prática com o máximo de urgência. O con-
junto da sociedade está sendo duramente penalizado pelo 
quadro sanitário que pressiona o nosso sistema de saúde e 
mata milhares de brasileiros, diariamente, mas, sem dúvi-
da, entre os mais pobres o sofrimento ameaça assumir pro-
porções alarmantes e exige ação do Estado porque, muitas 
vezes, é o direito de famílias almoçarem no dia de amanhã 
que estará em discussão. 

A urgência do auxílio emergencial 
diante do avanço da pandemia

EDITORIAL

dep.antoniogranja.al@gmail.com

“Para muitos, a chegada as águas do Rio São Fran-
cisco ao açude Castanhão é a celebração da seguran-
ça hídrica no abastecimento de água para Fortaleza 
e Região Metropolitana. Mas, para outros tantos, é a 
celebração de um triunfo, de um projeto ousado que 
começou lá atrás. E minha celebração é dessas. De 

quem nasceu na terra que deu lu-
gar a construção do que hoje é um 
dos maiores reservatórios de água 
da América do Sul. De quem diri-
giu a cidade – porque fui prefeito 
– durante as obras do Castanhão. 
De quem, como deputado estadual 
representou toda a região do Vale 

do Jaguaribe, como integrante da Comissão Especial 
do Projeto de Obras da Transposição do Rio São Fran-
cisco, na Assembleia Legislativa. 

Não há como lançar mão das lembranças de tantas 

e tantas reuniões de Jaguaribara até Brasília, com mo-
radores, trabalhadores, governadores à presidentes da 
República. Dos debates com grupos de trabalho dos mu-
nicípios de Alto Santo, Morada Nova e Jagaretama que 
cederam terras para a nova cidade que surgia. Se discutia 
desde valores de indenizações, a vizinhança, até as cores 
que dariam nova cara as residências em construção. En-
fim, os sentimentos de quem viu toda a história acontecer 
e das memórias que carregamos jamais poderão ser des-
critas genuinamente na vasta literatura que há. 

Mas o Castanhão surgiu. E hoje as águas que aten-
dem projetos de irrigação piscicultura e de vaca lei-
teira também começam a atender com segurança o 
abastecimento de Fortaleza e Região Metropolitana, 
com a chegada das águas do Rio São Francisco. São 
mais 5 milhões de cearenses atendidos. 

Há de se celebrar! Há de se agradecer! Há de se vis-
lumbrar novos tempos! 

A chegada das águas e de novos tempos

Deputado Estadual (PDT)

Antônio Granja

opovo@opovo.com.br2

Ainda caminhamos para o extermínio de parte 
do setor produtivo, estamos diante de uma variável 
exógena e não conhecemos a sua capacidade de no-
cividade plena. O momento é mais desafi ador do que 
imaginávamos. O PIB brasileiro caiu, no ano passa-
do, 4,1%, ainda menos do que a previsão de 10%. O 

crédito foi da política econômica, 
de manter a taxa de juros baixa, 
do auxílio emergencial e sobretu-
do, diminuir a velocidade da ex-
pansão monetária. 

Porém, manter estes três ve-
tores comportados, sem conse-
quências econômicas e fi nanceiras 

negativas, vai exigir uma política de controle do dé-
fi cit público de mão de ferro, fi rme, sem concessões 
políticas, politiqueiras; considerando que os anos 
que se seguem , possivelmente, teremos uma disputa 
ideológica e de poder. No controle do défi cit público 
estará a chave da travessia. Portanto, a luta , o com-
bate, exigirão um ingrediente escasso: - patriotismo. 

O crescimento é importante, mas, estaremos 
numa quadra de exceção, o necessário será manter 
os fundamentos vitais da economia, que posterior-
mente possibilite a implementação de um plano de 

crescimento , conjugado com uma visão de desenvol-
vimento econômico e social de vanguarda. O tesouro 
nacional está exaurido, sua capacidade de gerar caixa 
pela arrecadação de impostos diminuiu acentuada-
mente, por força da redução da produção e o do au-
mento das despesas públicas emergenciais.

Manter as taxas de juros atuais, poderá se tornar 
inviável, com o impacto da demanda por crédito e sua 
imprevisibilidade de retorno , o crédito emergencial 
não poderá ser contínuo ( instalará uma cultura de 
misericórdia), a continuidade poderá ser uma dose 
de remédio exagerada, criando no enfermo uma 
doença crônica, a miséria. Por fi m, a expansão mo-
netária será inevitável, instalando o retrocesso: um 
crescimento medíocre (voo de galinha), uma infl ação 
perturbadora , paga pelos trabalhadores empresá-
rios, funcionários e operários. E atingindo de frente a 
distribuição de renda, que é um dos problemas mais 
relevante da economia brasileira.

 A pergunta é, e as empresas vivas e restaurantes, 
o que fazer? Com a redução da renda, da escassez de 
demanda , é fundamental adequar os custos a nova 
realidade, implementar uma política de fi delização dos 
clientes para retornar a competitividade, buscar a lu-
cratividade anterior e retomar sua fatia de mercado. 

A retomada e suas implicações

Economista

Alcântara Macêdo
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A Lei Complementar Nº 173/2020 estabeleceu a ajuda financeira 
do Governo Federal para os estados e municípios. De acordo com 
o Professor Alexandre Cialdine, em artigo publicado no O POVO o 
Ceará, em valores per capita, foi o estado menos aquinhoado com 
tal ajuda. De fato, de acordo com Cialdine, em tese, cada cearense 
receberia o valor de R$ 220,00, enquanto o nordestino R$ 238,00 e o 
brasileiro, R$296,00. Isto significa dizer que o cearense perceberia 
74,32% do que seria destinado ao brasileiro.

Ora, o Estado do Ceará é o que apresenta a terceira maior po-
pulação infectada do País. Atrás, apenas de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Como é que um Estado nessa situação é o menos aqui-
nhoado com tais recursos?

Mais recentemente, a Secretária da Fazenda do Ceará rebateu 
as informações de Jair Bolsonaro quando ele afirmou que o Ceará 
recebeu R$ 42 bilhões para combate à Covid-19. Estes recursos, se-
gundo a secretária, incluem transferências constitucionais obriga-
tórias. Assim, no que diz respeito ao combate do coronavírus, tão 
somente, o Estado só teria recebido R$ 2,136 bilhões.

Neste ponto gostaria de chamar a atenção para as informações 
contidas no Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da 
União, para o ano de 2020. As estatísticas apresentadas mostram, 

para cada estado, o número de beneficiários e o valor recebido. Os 
valores sobre os quais tecerei comentários são os das rubricas: “Au-
xílio Emergencial” e “Auxílio Financeiro de Enfrentamento da Co-
vid-19”. O total dessas rubricas soma R$ 291,2 bilhões. O Ceará re-
cebeu para combater ao coronavírus, em 2020, R$ 15,1 bilhões, com 
3.495.868 beneficiários.

Comparando, agora, os valores “per capita” pelos beneficiários 
de alguns estados, tem-se: o cearense recebeu R$ 4.338,92; o baia-
no, R$ 4.350,28; o sergipano, R$ 4.439,25; e o paulista, R$ 4.265,75. 
O brasileiro, em média, recebeu R$ 4.307,73.

Ao que parece, a divisão feita pelo Governo Federal dos recursos 
para combater à Covid-19 foi “por cabeça de beneficiário”, e não pela 
quantidade de infectados em cada estado. 

Não há justificativa para que os estados com o maior e o terceiro 
maior índice de infectados recebam, praticamente, em termos “per 
capita de beneficiários”, o mesmo valor que outros estados com ín-
dices de infectados bem menores. 

Vale salientar aqui que o combate à pobreza durante esta pande-
mia parece estar também na contramão do razoável.   

Em trabalho publicado em 2011, o deputado Júlio Cesar de C. 
Lima mostrou que, para o ano de 2010, se o brasileiro recebia R$ 
100,00 do Governo Federal, o nordestino só recebia R$ 45,73.

Os dados levantados pelo professor Cialdine, portanto, apenas 
ratificam o que há muito acontece nesse nosso País. n

pEDro JorGE rAmoS vIANNA

pjrvianna@econometrix.com.br

Professor da UFC, aposentado

oS RECURSoS FEDERAiS PARA ComBATER A CoViD

Artigo

CARTA ABERTA

Considerando a grave situação em que o País se en-
contra, um grupo de mulheres estudiosas do Direito 
Civil, comprometidas com a construção e aplicação de 
um direito (civil) humanizado, centrado nos princípios 
democráticos fundantes da dignidade, da igualdade e 
da solidariedade e com a realização dos direitos fun-
damentais da pessoa humana, divulgou nas Redes So-
ciais uma Carta aberta, aproveitando a ocasião do dia 
Internacional da Mulher, que tem como finalidade uma 
conscientização da população da gravidade da situação 
em que o povo brasileiro se encontra, para que se mo-
bilize, para que as autoridades se guiem pela ciência. 

Embora a sociedade brasileira se encontre dividida 
tanto sob o viés político quanto à forma de enfrenta-
mento da Covid, as consequências da ausência de um 
plano federal que tenha como prioridade a proteção da 
vida falam por si só. Conquanto se saiba que o Brasil tem 
dimensões continentais, o que dificulta a uniformização 
de uma política federal, a união pela vida clama que to-
dos, sociedade e Estado, levem a sério tanto as medidas 
de contenção (uso de máscaras, distanciamento social, 
etc), quanto a aceleração na compra de vacinas. 

Nessa semana, o número de mortos cresceu assus-
tadoramente, fazendo crer ser possível que o prognós-
tico dos cientistas para o Brasil, caso nada seja feito: 
chegaremos a 3.000 mortos por dia em um curto es-
paço de tempo. Já estamos há mais de 50 dias com a 
média móvel superior a 1.000 mortes. Infelizmente, 
caso nós, como sociedade, não nos organizemos e não 
mudemos as nossas atitudes e nossas condutas, che-
garemos a números crescentes e chocantes... números 
que representam pessoas, histórias, amores. 

Cientistas brasileiros fazem prognósticos sombrios 
ante os (des)caminhos que nos fizeram superar os EUA 
em morte por Covid-19, por cada milhão. Já somos o se-
gundo país do mundo onde mais se morre por Covid-19. 
É preciso tomar medidas para que o Pais pare de ser um 
berço de novas variantes, de forma coesa. 

É hora de convocar os diversos setores e institui-
ções do Brasil a assumirem uma liderança em combate 
a pandemia da Covid-19. É o momento de se proteger 
e se importar com o outro, de ser solidário. É preciso 
que cada um – cidadãos, sociedade e Estado – faça sua 
parte, seguindo os rumos apontados pela Ciência em 
meio a esse desgoverno.

O que precisamos é de um plano coordenado contra o 
vírus que atenda aos brasileiros, independentemente de 
sua matiz ideológica. É urgente a formação de uma co-
missão nacional que congregue os expertos da ciência, 
os poderes da República comprometidos com a pauta da 
saúde e da vida e os diversos segmentos da sociedade 
civil, a fim de traçarmos metas comuns para o País. É a 
hora de pararmos de apenas contar as mortes e voltar-
mos o olhar para a vida, cultivando a esperança. 

Precisamos de união, por isso conclamamos aos po-
deres constituídos, às diversas instituições de direito 
público e privado, à toda sociedade civil que se forme 
uma Comissão pela Vida – capaz de exigir, com voz au-
dível, medidas imediatas e urgentes para uniformizar 
as políticas públicas contra a Covid-19, priorizando a 
vacinação universal e obrigatória. Esse é um ato de 
cuidado, o que torna compreensível que esse movimen-
to tenha nascido por iniciativa de um grupo de mulhe-
res, que têm o cuidado como prática e prioridade. n

ANA cArolINA  

brochADo TEIxEIrA

JoycEANE bEzErrA  

DE mENEzES

mArIA cElINA boDIN  

DE morAES  

anacarolina@tmg.adv.br

Joyceane@unifor.br

mcbm@puc-rio.br

Professora do Centro Universitário 
(UNa), em Belo Horizonte

Professora titular da Unifor, 
professora associada da UFC 

Professora titular da Pontifícia 
Universidade Católica do rio de 
Janeiro  (PUC-rio)

Aviso
a coluna da ombudsman deixa de ser publicada hoje devido às férias de sua titular, Juliana Matos Brito
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HORIZONTAIS

Vendida - A Planet Smart City declara ter vendido 100% da primeira etapa da 
cidade planejada Smart City Aquiraz, lançada no segundo semestre de 2020. A 
primeira etapa já foi  entregue. São lotes residenciais e comerciais.
Pesquisa - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulga na terça-feira 
a sexta edição do Observatório Febraban, pesquisa Febrab-Ipespe, Covid e Vaci-
nação. Dráuzio Varela e Antônio Lavareda debatem os resultados.
É Ford - A decisão da Ford de fechar as fábricas no Brasil muda a vida dos con-
cessionários da marca no País. Cerca de 300. Uma parte vai desistir, porque Ka, 
Ka Sedan e Ecosport (80% do faturamento) saem de linha.

A Reata, de Jayme Leitão, vai substituir as 
icônicas torres Bagatelle & Demoiselle, na San-
tos Dumont, por duas outras. Os prédios atuais 
ocupam a esquina Norte/poente e Sul/nascente. 
“Vamos fazer um prédio novo no quadrante Sul/
poente, onde hoje fi ca o salão de festas do con-
domínio atual, que será destinado aos proprie-
tários atuais”, conta Jayme. Ele aplica o modelo 
que já toca noutros projetos. “Eles irão trocar um 
apartamento antigo por um novo, com tamanho 
similar, com mais vagas e que vai valer umas 
2,5x mais”. Além do prédio para os atuais pro-
prietários, ele erguerá um torre bem maior para 
os investidores. O projeto atual é marcado pelos 
grandes recuos. Segundo Jayme, isso não muda. 
“A quadra ocupada por dois prédios vai continuar 
sendo ocupada por apenas dois prédios”. Não há 
ainda cronograma defi nido.

DOCDOC

TAURUS

EM SHOPPING OUTRAS PESSOAS

Roupas de crianças para 
provar em casa

Revólver feminino para o 
mercado brasileiro

Teixeira toca agenda 
Porsche em Fortaleza

Sarto estuda como 
ajudar empresas

Não há tantas inovações assim no varejo, o 
que mais se vê é aceleração de tecnologias já co-
nhecidas. Vide o caso das lojas de roupas infan-
tis. A rede de lojas cearense DocDoc, com lojas 
em Fortaleza, no Cariri e em Salvador, ampliou 
o que já fazia quando o mundo era menos mal-
vado. Envia para a casa dos clientes de forma 
consignada uma mala com opções de roupas e 
acessórios. A mãe (quase sempre a mãe) faz as 
escolhas e a loja faz os acertos de modo remo-
to, conta o sócio da rede, Igor Albuquerque. Já 
fazia, mas hoje é mais de 80% do faturamento.

O novo revólver Taurus 85 UL “Strong Women”, 
uma edição limitada lançada exclusivamente 
para o mercado brasileiro no Dia Internacio-
nal da Mulher, na segunda-feira passada, dia 8, 
se esgotou em três dias. Em nota, a fabricante 
atribuiu a alta procura ao “direito à liberdade e 
independência, consequentemente por armas, e 
evidencia um crescente mercado”. Possui capa-
cidade de cinco tiros, calibre .38SPL e cano de 2” 
com mira fi xa e armação em alumínio. Taurus 
não divulgou a quantidade vendida do novo re-
vólver, mas solta fogos para o que considera ten-
dência de demanda por armas de fogo em alta. A 
Taurus já conta com pedidos em carteira de cer-
ca de 2,271 milhões de armas (de diversos mode-
los). Assim, tem mais de um ano de produção já 
comprometida com os pedidos em carteira.

Luiz Teixeira, presidente do 
Grupo Newland, tinha marcado 
na agenda para abrir um espa-
ço Porsche dentro do shopping 
Iguatemi, onde está a Zara Home. 
“Vamos abrir ainda esse mês se o 
lockdown deixar”. Enquanto isso, 
no lado de fora do shopping, ali na 
curva da Santana Júnior, seguem 
a obras da primeira a loja Porsche 
do Ceará. Luiz tem fé em abrir em 
meados de junho.

O prefeito José Sarto (PDT) sabe que 
o pacote de socorro ás pessoas mais 
vulneráveis na crise não basta. Mas a 
Prefeitura tem seu teto baixo. O caixa 
já não é uma maravilha como dantes, 
vide a perda de nota na capacidade de 
pagamento do Município, com trava 
para empréstimos. De todo modo, pre-
cisa agir. Sarto estuda como formatar 
um pacote que atenda o segmento não 
apenas de pessoas físicas. Sabe que a 
dor também dói nas pessoas jurídicas.

OUTRA LINHA DE FRENTE DA PANDEMIA

É 
dura a vida de quem precisa fazer cumprir 
as antipáticas, porém necessárias, medi-
das de distanciamento social. Entre a ca-
neta dos governantes e a reação das pes-
soas, está a linha de frente da fi scalização, 
cumprindo seu duro dever, defendendo seu 

amor e as nossas vidas.

Em Fortaleza, além das polícias, os fiscais da Agência 
de Fiscalização da Prefeitura, a Agefis. Já não é fácil em 
tempos mais saudáveis. Em pandemia, ainda mais árido 
fazer a lei ser cumprida. As equipes não costumam 
ir a campo sem o suporte da Guarda Municipal. As 
hostilidades dos infratores são imprevisíveis. 

As abordagens são marcadas pelas agressões 
verbais e iminente violência física. Seja na periferia, 
seja nas áreas ditas nobres (embora no subúrbio 
haja nobreza), no mais das vezes, quem infringe a 
lei recorre ao discurso fácil da vitimização. Alega-se 
estar trabalhando e/ou gerando emprego. Acontece 
que fiscal não discute legislação, precisa apenas fazer 
ser cumprida. 

Aliás, nem governador e nem prefeitos decretam 
lockdown por sadismo. É muito ruim para quem assina 
também. Desgaste político e perda de arrecadação vêm 
no pacote. Mas governar é fazer o que deve ser feito, 
mesmo com antipatia. Que a pandemia deixe esta lição.

Û

BAGATELLE & DEMOISELLE 
SERÃO TROCADAS

JOCÉLIO LEAL
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Fiscalização da Agefis no Centro de Fortaleza
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GUÁLTER GEORGE

A ÚLTIMA INSTÂNCIA, PARA ALÉM DO STF

A 
maior demonstração de que o problema 
brasileiro atual é de solução difícil está 
na perda geral de confi ança da socieda-
de, por razões diferentes, nos ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF). Onze 
fi guras da elite do meio jurídico sobre 

as quais não poderia pesar uma dúvida mínima, cujas 
decisões precisariam estar no plano da inquestionabi-
lidade e que, infelizmente, o comportamento de alguns 
mostra uma opção por descer ao pântano da disputa 
política e misturar-se a ela.

De um Executivo cujo comandante tem o perfil 
e o histórico de Jair Bolsonaro, considerando sua 
medíocre trajetória pública de quase três décadas como 
parlamentar, não havia mesmo porque esperar algo de 
útil. De outra parte, seria igualmente ingênuo imaginar 
que soluções e saídas poderiam vir de um Congresso 
comandado em uma das Casas por um político com a 
expressão, e a ficha corrida, que apresenta o deputado 
alagoano Arthur Lira (PP), o atual presidente da mesa da 
Câmara. Algo que, por si, ajuda a explicar muita coisa. 

Destes dois campos, e também considerando um 
Senado que já teve suas 81 cadeiras do plenário melhor 
ocupadas, num olhar mais genérico e que precisa 
considerar as honrosas exceções - cada vez mais 

exceções e cada vez menos honrosas - não parecia 
mesmo racional esperar que algo aparecesse capaz 
de nos surpreender positivamente. Agora, da Corte 
Suprema dava para ter alguma boa expectativa.

É injusto generalizar nesse caso e, por exemplo, pode-
se dizer que as duas mulheres que integram a atual 
composição - Carmém Lucia e Rosa Weber - até esse 
momento comportam-se de maneira correta e, com a 
discrição que exige a posição de onde se encontram, 
manifestando-se apenas nos autos, através de suas 
decisões e de falas que proferem somente quando da 
participação em julgamentos. Mais do que isso, nada 
se vê de nenhuma das duas ministras que pareça um 
movimento pensado para colocar mais lenha numa 
fogueira já com labaredas suficientes para asfixiar a 
paciência nacional.

Como entender a decisão do ministro Edson Fachin que, 
de repente, deu uma canetada que transformou em mero 
espetáculo tudo que o País passou anos acompanhando 
como exemplo de uma ação de Estado, através do 
Ministério Público e Judiciário, no combate à corrupção 
e aos corruptos? Apesar de os especialistas dizerem 
que a decisão é tecnicamente impecável, insistirei na 
pergunta: agora, ministro?? Talvez a resposta não caiba 
individualmente a ele, mas a estrutura do Judiciário 

precisa dar uma explicação sobre o que aconteceu.

A tal incompetência do então juiz Sergio Moro não 
poderia ser percebida pela estrutura de controle do 
Judiciário tão tardiamente. Claro que, sobre esse caso, 
pesam outras dúvidas igualmente graves e que, sim, 
podem chegar ao mérito do que foi colhido como prova 
e fundamentou as sentenças contra Lula a partir de uma 
atuação inadequada, com exemplos que sobram, dos 
procuradores e do magistrado. Esta é outra discussão, 
porém. Repita-se: é inaceitável que a descoberta de que 
aquela vara de Curitiba não era a adequada dê-se quando 
dois dos quatro processos anulados por Fachin já foram, 
até, objeto de ratificação numa segunda instância.

E, ainda na linha do STF que não se respeita e não se 
faz respeitar, assiste-se nos últimos dias a uma troca 
de acusações entre ministros expondo a incapacidade 
de convivência respeitosa de um grupo seletíssimo, 
de apenas 11 pessoas e que representam (ou, 
representariam) a elite do Judiciário brasileiro. Triste, 
muito triste, que a área de poder que poderia ser o 
espaço do equilíbrio diante do pesadelo no qual estamos 
envolvidos termine, no final das contas, por ser mais 
um fator de instabilidade política e institucional. Desse 
jeito, parece, restará recorrer ao bispo, ou, como talvez 
convenha mais aos tempos, ao pastor.

OAB, agora, é apolítica
Clima hoje na Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) é de não abraçar o movimento pelo 
impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É 
o que diz uma fonte cearense que acompanhou 
a discussão sobre o tema que houve na semana, 
suspensa, exatamente, pelas indicações claras 
de que a tese tem oposição da amplíssima 
maioria dos conselheiros. Quer rir? O 
argumento de maior peso é que a entidade não 
deve se intrometer em questões políticas.

Tianguá, depois de Jair
Caso o presidente Jair Bolsonaro voltasse hoje 

à cearense Tianguá, onde esteve duas semanas 
atrás causando e estimulando aglomerações, 
encontraria uma cidade com feiras livres sem 
funcionar, com a circulação pelos espaços de 
banho, públicos ou privados de hotéis, parques, 
mirantes, pousadas, restaurantes e similares 
proibida, assim como a prática de esportes 
coletivos em espaços públicos ou privados e a 
realização de festa de qualquer espécie.

Quadro geral, causa 
específi ca

São pontos, há vários outros, de decreto 
que a prefeitura baixou na semana para 
conter uma acelerada circulação do novo 
coronavírus no município da Ibiapaba. 
Claro que o problema está registrado por 
praticamente todo o Ceará, mas, é fato, em 
Tianguá deu-se uma intervenção direta da 
principal autoridade do País que pode ter 
concorrido para que o quadro esteja mais 
grave. Aliás, como Procuradores da República 
pediram à PGR que investigue.

VOTO A VOTO
Dos 22 deputados federais da bancada cearense, 16 votaram a favor 
da PEC que permitirá ao governo renovar a ajuda emergencial 
devido à pandemia no Brasil. E que, pelo texto aprovado, 
pode impor alguns sacrifícios, especialmente a segmentos 
do funcionalismo público. Confira a posição de cada um dos 
representantes na última votação da matéria, em segundo turno

As queixas justas de Heitor
Deputado estadual Heitor Férrer (Cidadania) foi voz 

inconformado contra a decisão do governo estadual 
de, em plena pandemia, fazer investimento de R$ 116 
milhões para implantação de um bonde elétrico para 
circular em áreas turísticas de Fortaleza. Cobrou 
atuação fiscalizatória na Assembleia e protocolou 
denúncias na Justiça, no Ministério Público e no TCE. 
Na noite deste sábado, o governador  Camilo Santana 
anunciou a suspensão da obra.

Lula olhou para Camilo, 
de novo

É recorrente, como aqui já se ressaltou em 
outras oportunidades, mas o presidente Lula 
citou Camilo Santana mais uma vez ao falar das 
jovens lideranças para os quais o PT precisa olhar 
quando do pronunciamento/entrevista da última 
quarta-feira. Quando nada, maldosamente, joga 
um problema político no colo do governador que 
precisa continuar lidando aqui com a relação cada 
vez menos harmoniosa entre os Ferreira Gomes e 
os correligionários dele. Lula em especial.

O desafio estará maior 
em 2022

Aliás, Camilo precisará resolver sua situação 
política até que chegue a próxima temporada 
eleitoral. Sua cuidadosa administração dos conflitos 
entre ciristas e petistas, até agora exitosa, não 
tem como funcionar para 2022, diante dos sinais 
de esgarçamento de uma relação que, de verdade, 
nunca foi tranquila. A situação que se desenha 
exigirá que ele finalmente defina o seu lado entre 
adversários naturais que caminham para abandonar 
a cordialidade tênue que os mantinha próximos.

SIM

AJ Albuquerque (pp)

Aníbal Gomes (DEM)

Capitão Wagner (PROS)

Célio Studart (PV)

Danilo Forte (PSDB)

Domingos Neto (PSD)

Doutor Jaziel (PL)

Eduardo Bismarck (PDT)

Genecias Noronha 
(SOLIDARIEDADE)

Gorete Pereira (SIM)

Heitor Freire (PSL)

Júnior Mano (PL)

Moses Rodrigues (MDB)

Pedro Bezerra (PTB)

Robério Monteiro (PDT)

Valdon Oliveria (PROS)

NÃO

André Figueiredo (PDT)

Denis Bezerra (PSB)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)
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LÚCIO BRASILEIRO

LA CREMA DE LA CREMA (TOMO III)
Hoje, tematizamos a bancada 
masculina, isto é, aqueles cava-
lheiros que receberam na pia ba-
tismal do laboratório de criação 
do repórter denominações que 
foram quase sempre apontadas 
mais curiosas, para não dizer ge-
niais, então, vamos lá:

Fiat Lux, para o grande Virgílio 
Távora, que trouxe Paulo Afonso 
pro Ceará. 

Albergue Universitário, para 
o reduto cumbucano de Paulo e 
Odete Aragão. 

Clube das Monsenhores, para o 
Ideal, que pega Bruno e Tabosa. 

Leitor Número Um, para José Ma-
cêdo, que, quando viajava, incum-
bia secretária para me recortar. 

Bisturi Afiado, pro cirurgião 
Glauco Lobo. 

Ex-Quase-Tudo, para Lúcio 
Alcântara, que foi governador, 
vice, prefeito, senador e deputado 

federal, além de pluriocupante da 
Secretaria da Saúde. 

Patrão Inesquecível, para Ma-
noel Eduardo Pinheiro Campos, o 
Manoelito. 

O Retrato, para a Aba Film de To-
nho Albuquerque. 

Patriarca do Açude Gigante, para 
Elizeu Batista. 

Crescei e Multiplicai-vos, para 
dr Daniel Diógenes, instituidor da 
Fertibaby. 

Colunas do Meireles, para Náuti-
co Atlético Cearense. 

Obra-Prima da Criação, para 
Edilmo Cunha. 

Bicampeão do Ibope, para Aécio 
de Borba, Uirapuru e Dragão, e nos 
dois períodos eu estava a seu lado. 

Praia do Horizonte Novo, para 
a ribeirinha do pôr de sol das 
quintas, criado por Lucia-
no Girão, com bênção do Frei 

Filipinho, que usava coleta. 

Aquele Que Se Tornou Mais Quen-
te Por Nos Dar o Gelo, para Zewal-
do Cabral, do Ice Super. 

Torre do Iracema, para a co-
bertura que me abrigou por um 
quarto de século. 

Reitorão, para Antônio Mar-
tins Filho, Pai da Universidade 
Federal do Ceará. 

Vale Mais Que Pesa, para Cláudio. 

Tricolor de Aço Oxidável, para o 
Fortaleza dos momentos menos 
favoráveis. 

As Vinhas dos Lopes, de Lauro e 
Marildes, em Guaramiranga, que 
se desfizeram da ala nova e man-
tiveram a antiga, à esquerda de 
quem sobe. 

Estalagem Dois Sertões, dos 
Henrique, ao pé das dunas da 
Tabuba. 

O Primeiro Fundador da 

Escola de Medicina, para dr 
Jurandir Picanço. 

O Inventor do Rádio, para João 
Dummar, fundador da PRE-9, nas 
Damas. 

Amigo Número Um, para Lus-
tosa da Costa. 

Reverendo Mariano da Concei-
ção, para o padre tocador da Con-
gregação do Cristo Rei, tarde das 
sextas para os jovens, noite dos 
sábados, para os adultos, chama-
dos acadêmicos. 

O Doutor em Rotary, para Rai-
mundo Oliveira. 

Ponte Capitão Bosco, que a 
construiu, há meio século, so-
bre o Rio Barra Nova, na fron-
teira Icaraí-Tabuba.

O Indispensável, para desem-
bargador Zezé Câmara. 

E fecho com Degas Aqui, que é sim-
plesmente jornalista diário mais 
antigo deste Universo de Deus. 

CLÁUDIO e 
Renata

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há 25 anos Há 85 anos Há 65 anos
1996. CULTURA

Cinema perde o 

pessimismo moral de 

Krzysztof Kieslowski

O diretor polonês de cinema 
Krzysztof Kieslowski, que morreu 
ontem, vítima de um infarto aos 55 
anos de idade, era um dos grandes 
cineastas atuais. Membro da geração 
do “pessimismo moral”, ele tinha um 
olhar crítico, mas humano, sobre 
a sociedade polonesa. Seus fi lmes, 
que vão do testemunho objetivo à 
fábula lírica e fi losófi ca, fazem um 
extraordinário diagnóstico sobre as 
emoções, as covardias e as ilusões de 
seus contemporâneos.

1936. EDUCAÇÃO

A Fundação do Clube 

Agricola em Fortaleza

Revestiu-se de invulgar 
brilhantismo a solenidade de 
fundação do Clube Agricola do 
Grupo Escolar Visconde do Rio 
Branco, que teve lugar ontem á 
tarde de ante-ontem, naquele 
estabelecimento. Ás 16 horas, 
precisamente, no pateo interno 
da confortavel escola, teve 
inicio a sessão, presidida pelo 
representante do sr. governador 
do Estado, diretor da instrução, 
sr. Joaquim Alves, academico Pio 
Alves, Manuel Gomes de Freitas e 
George Teles.

1956. MÚSICA

Na capital, um ponto 

de reunião dos 

violeiros sertanejos

Fortaleza está se transformando 
no centro de concentração 
dos cantadores do Nordeste. 
Os violeiros, que desde há 
tempos começaram a trocar 
o interior pelas capitais, em 
grande numero. Ontem, por 
exemplo, se reuniram no Bar 
Americano, e deram um show 
de poesia, a primeira “pega” 
verifi cou entre “Meia Luz” e 
Severino Paraibano, um garoto 
de grandes qualidades.
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EU REZO PARA O SACI E PRA SANTA RITA

A
inda irei à Parnaíba ver uma 
revoada de guarás. Passar 
duas horas desenhando a 
foto que vou cansar de olhar e 
achar a coisa mais bonita do 
mundo naquela sorte de en-

contro. Isso, para mim. Pois pode ser uma 
besteira para centenas de pessoas. E beleza! 

Preciso dessa imagem nos olhos antes 
que eu tenha o azar da Covid me sumir num 
redemoinho repentino. 

Boto a culpa no azar já que os dias passaram 
a ser desse jeito. Uma reza pela ventura, 
porque dificilmente me vacinarei contra o 
novo corona nesse ano e arrisco não estar aqui 
no 2022. Ficou mais incerta a providência.  

Pode até acontecer. Depois do furacão 
Fachin-Lula e o efeito 2022 pressionando os 
cascos do fauno? Quem sabe?

Azar e sorte! Quem pode viver assim, meu 
São Longuinho? Depender de três pulinhos 
para futurar o alívio da gente reencontrar 
a vida, todo amanhecer, para mais 24 horas 
de espreita?

Tem gente que nem pensa nisso. Uns porque 
empancaram na cabeça um Deus que até 

vacina é. Passei a ter abuso de quem crê 
nessa entidade invisível – de qualquer credo 
– e fecha os olhos para quem defende arma e 
torturadores. 

Eu rezo também, também me ajoelho 
num banco de igreja e me sinto bem. 
E acho que Santa Rita de Cássia me 
ajudou em algumas ocasiões extremas 
e em outras não veio em meu socorro. 
Tranquilo, um santo também deve ficar 
de saco cheio por ter de ser linha de 
frente numa pandemia.

Crer em Santa Rita de Cássia, em São 
Francisco do Cocó, em Nossa Senhora das 
Dunas, em Jurema do Mato, no Saci, na 
Cobra Coral é o corpo açoitado precisando 
se despregar do que é bruto e contamina.

Tem gente - feito o Tarcísio Matos no 
Albert Sabin, a Valéria Pinheiro no Ser 
Ponte e o Zé Cunha no Hospital das crianças 
do palato fissurado - que faço prece a eles 
pedindo graça.

São santos nem deuses, não. Mas fazem 
uma linha de frente parecida, aqui fora, com 
quem dentro dos leitos de Covid ressuscita 
os outros e, também, faz companhia pra 
morte alheia.    

É o que Lúcia Galvão disse pra mim, depois 
de ler uma entrevista com o secretário 
Cabeto, tem muito mais gente ajudando do 
que atrapalhando nesses meses de solidão e 
remédio para dormir. 

É verdade, a pandemia nos embaça tanto 
o juízo que lemos a mesma entrevista e 
corremos só para o desespero. Tem esse povo 
todo sendo ponte para os outros. 

Não está fácil. A morte chegou na sala de 
jantar e acuou todo mundo. Até essas pessoas 
que estavam ocupadas só em ganhar, em 
desmatar, em roubar, em torturar, em não 
vacinar... 

Todo morto passou a ser de casa. De instante 
em instante, eles me chegam pra dizer que 
não estarão mais aqui na próxima Páscoa 
nem no próximo Clássico-Rei.   

E é uma pena, seu Vavá! Sinto muito por 
seu filho Karlo levado sem sentido algum, 
nenhum. Não tenho como moer a dor do 
senhor, mas desejo paz em vossa paternidade.    

“Painho... Vavá... Obrigado por tudo, 
as lembranças são as melhores coisas 
que vivemos juntos”. Fique no abraço, 
Evaristo. 

Crer na Senhora das Dunas, na Cobra Coral, é o corpo 
açoitado precisando se despregar do que é bruto

ARTE
CARLUS
CAMPOS
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|NORDESTÃO| FORTALEZA FICA NO EMPATE COM O TREZEPB, 
PERDE OS % DE APROVEITAMENTO, MAS SE MANTÉM LÍDER

O Fortaleza perdeu os 100% 
de aproveitamento em 2021. 
Ontem, no Castelão, o Tricolor 
apenas empatou com o Tre-
ze-PB, em 1 a 1, pela terceira 
rodada da Copa do Nordeste.

Apesar do resultado ter sido 
mais importante para o time pa-
raibano, que veio com a intenção 
de não sair com as mãos abanan-
do, o placar foi sufi ciente para 
manter o Leão na liderança do 
Grupo B com sete pontos.

A proposta do Galo da Bor-
borema era marcar  o Tricolor e 
aproveitar as chances criadas. 
Com espaços ocupados no meio do 
campo, o Treze forçava os jogado-
res do Fortaleza ao erro de passe 
e o perde e ganha era constante.

O jogo fl uía mais pelos lados, 
para os dois times, mas o Treze 
tinha dois laterais ofensivos. Com 
um time bem alternativo — zaga 
e meio campo inéditos, além de 
estreia de um lateral-direito da 
base —, o Leão também tinha 
difi culdade de entrosamento e 
criação, por isso os paraibanos se 
sobressaíram na primeira etapa.

Aos 25 minutos, Régis Poti-
guar levou perigo com chute de 

fora da área. Pouco depois foi a 
vez de Jairinho obrigar Felipe 
Alves a defender chute rasteiro, 
que ia no canto esquerdo e ain-
da pegar a fi nalização de Pauli-
nho na sequência.

Aos 32, no entanto, não teve jei-
to. Numa bola levantada na grande 
área do Fortaleza, a defesa afastou 
mal, Darlan cabeceou para a pe-
quena área e Jairinho, também de 
cabeça, desviou para a rede.

À frente no placar, o Treze mu-
dou a postura, baixou as linhas e 
deixou o Fortaleza correr atrás. 
O Tricolor até conseguiu empa-
tar pouco depois, em cabeçada de 
Wanderson, mas a arbitragem viu 
que a bola bateu também no braço 
do jogador e anulou.

O Leão ainda teria uma chance 
nos minutos fi nais, com Osvaldo 
aproveitando uma saída errada 
do goleiro Je erson, que deu um 
tapa na bola e completando para a 
meta, mas o zagueiro Marlon sal-
vou e jogou para fora.

Estava claro que o Fortaleza 
precisava de mudanças. Na volta 
do intervalo, Luís Carlos Flores 
(que substituía Enderson Morei-
ra. Suspenso por expulsão no jogo 
anterior) aumentou a experiên-
cia em campo e lançou Juninho 
e Carlinhos. Pouco tempo depois, 
David e Luiz Henrique também 
ganharam oportunidade.

A postura do Leão nos 45 mi-
nutos fi nais mudou. Com mais 
posse de bola, controle de jogo 
e mais objetividade. A intenção 
do Treze em segurar o resulta-
do contribuiu.

O único lance real de perigo dos 
paraibanos na segunda etapa foi 
por uma falha do zagueiro João 
Paulo. Ele escorou na grande área 
e uma bola se apresentou para 
Romeu, de frente para o gol. Feli-
pe Alves saiu para abafar.

O Fortaleza pressionava o tem-
po inteiro, mas o adversário re-
sistia. Aos 28 minutos, cobrando 
falta, Juninho levantou uma bola 
na grande área. João Paulo dis-
putou de cabeça, David pegou a 
sobra na esquerda e cruzou para  
Wellington Paulista que desviou 
para a rede. 

O gol da virada poderia ter 
acontecido quatro minutos de-
pois, com o mesmo Wellington 
Paulista. Carlinhos fez cruza-
mento preciso para ele, que ca-
beceou fi rme para o gol. Je er-
son fez um milagre.

Um outro gol foi marcado pelo 
Fortaleza, mas também anulado. 
Aos 47, numa disputa de bola na 
grande área do Treze, após co-
brança de falta, Wanderson fi na-
lizou de bicicleta na pequena área 
e marcou. Porém, a arbitragem 
marcou posição irregular.

BRENNO REBOUÇAS
brennoreboucas@opovo.com.br

Fortaleza
4-3-3: Felipe Alves; 
Vitor Ricardo (Juninho), 
Wanderson, João Paulo, 
Bruno Melo (Carlinhos); 
Éderson, Jussa, Crispim 
(L. Henrique); Romarinho 
(Robson), W. Paulista, 
Osvaldo (David). 
Téc: Luís Fernando Flores

Treze-PB
4-3-3: Jeferson; Paulinho, 
Marlon, Rômulo, Emerson; 
Darlan (Romarinho), Régis 
Potiguar, Romeu; Biringueta 
(Júlio), Kleiton (Ancelmo); 
Jairinho. 
Técnico: Marcelinho Paraíba

Local: Castelão, em Fortaleza-CE
Data: 13/3/2021
Horário: 18h15min
Árbitro: Emerson de Almeida 
Andrade-BA
Assistentes: Marcos Welb 
de Amorim-BA e Ledes José 
Coutinho-BA 
Cartões amarelos: Wanderson, 
Romarinho (FOR) Emerson, 

Marcelinho Paraíba, Júlio Ferrari 
(TRE)
Renda e Público: não houve, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus
Gols: 33min/1T - Jairinho 
cabeceia bola na pequena área e 
marca; 28min/2T - David cruza e 
W. paulista desvia pro gol

COPA DO NORDESTE 
FICHA TÉCNICA

1X1

WELLINGTON Paulista fez o 
gol que evitou a derrota do 
Fortaleza diante do Treze-
PB, no Castelão. Jogo ruim 

e empate em 1 a 1

ESPORTES

WELLINGTON Paulista fez o 
gol que evitou a derrota do 
Fortaleza diante do Treze-
PB, no Castelão. Jogo ruim 

e empate em 1 a 1

ESPORTES

LEÃO TROPEÇA 
NO CASTELÃO
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| Copa do Nordeste |  Em TErEsina, CEará TEm aTuação 
pouco inspirada e empata sem gols com o altos-pi

Apesar do reforço de dois ti-
tulares e um estreante, o Ceará 
sucumbiu ao intenso calor de 
Teresina - além da pouca cria-
tividade ofensiva - e ficou no 0 
a 0 com o Altos-PI, ontem, no 
estádio Albertão, pela terceira 
rodada da Copa do Nordeste.

Novamente à disposição 
após período de férias, o za-
gueiro Luiz Otávio e o volante 
Fernando Sobral voltaram a 
atuar na derrota por 2 a 1 para 
o Ferroviário, pelo Campeona-
to Cearense, e foram mantidos 
na equipe para o compromis-
so no estado vizinho. Além 
da dupla, o meia Jorginho foi 
cara nova entre os titulares e 
realizou o primeiro jogo pelo 
clube de Porangabuçu.

No entanto, apesar da pre-
sença do camisa 16 e da boa 
fase de Saulo Mineiro - arti-
lheiro alvinegro na temporada, 
com três gols, e eleito craque 
da partida -, o setor ofensivo do 
Vovô deixou a desejar em uma 
partida sem grandes emoções, 
dificultada pelo clima e pelas 
condições do gramado. Do lado 
cearense, acrescenta-se ainda 
a falta de entrosamento entre 
os jogadores que atuam nesse 
início de temporada.

As melhores chances do 
confronto foram criadas pelos 
comandados de Guto Ferreira, 
com direito a bola na trave no 
primeiro tempo. Os donos da 
casa tentaram assumir as ré-
deas do duelo e chegaram ao 
ataque logo no início, em joga-
da entre Manoel e Klenisson, 
mas o chute saiu fraco para de-
fesa de Richard.

Na sequência, em bola alça-
da na área do time piauiense, 
Felipe Vizeu aproveitou a so-
bra, cabeceou colocado e viu 
Marcelo voar para espalmar 
para escanteio. Aos 15 minu-
tos, em novo lançamento para 
o ataque, Vizeu ajeitou de ca-
beça, Saulo Mineiro chutou de 
primeira e carimbou a trave.

Na reta final da primeira 
etapa, o camisa 73 recebeu 
bola na ponta direita, invadiu 
a área e bateu cruzado, mas o 

goleiro do Altos-PI espalmou 
para evitar a mudança no pla-
car. Ainda sobrou tempo para 
o Jacaré de Teresina assustar 
em finalização forte da inter-
mediária de Roger Gaúcho, 
defendida por Richard.

Com duas alterações na volta 
do intervalo - entraram Cléber 
e Jacaré -, o Ceará levou perigo 
ainda nos primeiros segundos, 
em batida com força de William 
Oliveira. Minutos depois, porém, 
o volante sentiu mal-estar devi-
do ao calor e foi substituído. Ja-
caré, por sua vez, sofreu entorse 
no joelho e teve que ser substi-
tuído por Rick.

O desgaste físico, apesar das 
mexidas, fez o Vovô diminuir 
o ritmo e não conseguir novas 
chances de balançar as redes. 
Ray e Ricardo Lobo tentaram 
do lado do Altos-PI, sem perigo. 
Nos minutos finais,  os donos 
da casa tiveram duas oportuni-
dades com o atacante Manoel: 
o primeiro chute foi defendido 
pelo arqueiro alvinegro, e o se-
gundo saiu sem força.

Com cinco pontos no Grupo 
A do Nordestão, o Ceará terá a 
semana inteira de preparação 
para o Clássico-Rei diante do 
Fortaleza, no próximo sábado, 
20, às 16 horas, na Arena Caste-
lão, pela quarta rodada do tor-
neio regional.

Afonso ribeiro

afonso.ribeiro@opovo.com.br

Fausto Filho/ Ceara sC

DesenTrosAmenTo, calor e baixo nível 
técnico marcaram o jogo altos-Pi x Ceará

Com um gol de Samuel, 
o Vitória venceu o clássico 
contra o Bahia pela terceira 
rodada da Copa do Nordeste. 
No Barradão, a equipe rubro-
negra deixou o rival na quarta 
posição do grupo A, com qua-
tro pontos. 

O Vitória, por sua vez, sobe 
para a segunda colocação do 
grupo B, com seis pontos. 

O que se viu no primei-
ro tempo foram dois times 
com propostas distintas, mas 
pouca efetividade. Enquanto 
o Tricolor apostava nos con-
tra-ataques, o Rubro-Negro 
controlava a posse de bola. 

Logo aos cinco minutos, o 
Bahia assustou em cabeçada de 
Juninho defendida por Lucas 
Arcanjo. Mas a melhor chance 
antes do intervalo foi do Leão. 
Depois de arremate de David, 
Douglas Friedrich deu rebote, 
mas antes de Samuel chegar 
para estufar as redes, Patrick 
apareceu para afastar o perigo, 
aos 34 minutos. 

Depois das conversas nos 
vestiários, o clássico ganhou em 
intensidade. Vico e Gabriel San-
tiago tentaram para o Vitória. 
Já do lado do Esquadrão, Rossi 
teve grande oportunidade após 
cobrança de escanteio, mas não 
conseguiu aproveitar a sobra e 
mandou para fora. 

Na sequência, o Rubro-Ne-
gro voltou ao ataque e dessa 
vez não bobeou. Samuel rece-
beu na entrada da área e bateu 
colocado para abrir a contagem 
no Barradão, aos 12 minutos.

Na próxima rodada, o Vitória 
visita o Sampaio Corrêa do do-
mingo (21/03), às 18h (de Brasí-
lia). Já o Bahia recebe o Sport no 
sábado, às 16h (de Brasília).

Para a quarta rodada da 
Copa do Nordeste, a a a Con-
federação Brasileira de Fute-
bol alterou o local e data de 
realização de alguns jogos. A 
partida entre Confiança x Sal-
gueiro foi transferida do está-
dio Batistão, em Aracaju/SE, 
para o estádio Barretão, em 
Lagarto/SE. 

A mudança de sede foi so-
licitada pelo Confiança, man-
dante do confronto, já que o 
gramado do estádio Batistão 
está em reforma prevista até 
o final de março. 

Ainda pela quarta rodada, 
o confronto entre Treze/PB x 
ABC/RN passou do dia 20/03 
para o dia 21/03 – processo 
inverso do jogo entre Sampaio 
Corrêa/MA x Vitória/BA, que 
foi antecipado do dia 21/03 
para o dia 20/03.

Vitória ganha 
clássico contra 
o Bahia 
no Barradão

Rivalidade

ediçÃo: DemiTri Túlio| deMitri@oPoVo.CoM.Br  |  85 3255 6101

Altos-PI
4-2-3-1: Marcelo; Gean, 
reinaldo lobo, rafael 
araújo (lucas souza) e 
tiaguinho; du santos e ray 
(Glaucio); Klenisson (lucas 
Campos), roger Gaúcho 
(Netinho) e Manoel; Betinho. 
Téc.: Fernando tonet

Ceará
4-2-3-1: richard; eduardo, 
lacerda, luiz otávio e 
Bruno Pacheco; William 
oliveira (Fabinho) e 
Fernando sobral; saulo 
Mineiro, Jorginho (Marlon) 
e Wescley (Jacaré) (rick); 
Felipe Vizeu (Cléber).
 Téc.: Guto Ferreira

CoPA do Nordeste

local: estádio albertão, em 
teresina/Pi
Data: 13/03/2021
Árbitros: Francisco Carlos do 
Nascimento/al
Assistentes: Maxwell rocha 
silva/al e Maria de Fátima 
Mendonça da trindade/al
cartões amarelos: roger 
Gaúcho e Manoel (alt); 
lacerda e saulo Mineiro (Cea)
público e renda: jogo 
de portões fechados em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus

0x0

fichA TécnicA

EmpatE com o 
fraco altos-pI
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OurO para a 

brasileira 
|MUNDIAL| Deu Brasil na Maratona aquática Do catar,
 a baiana ana Marcela cunha fez 10 kM eM 2h01Min30s30

Ana Marcela Cunha deu iní-
cio à temporada internacional 
da melhor maneira. A brasileira 
conquistou a medalha de ouro 
ontem na primeira etapa do 
Circuito Mundial de Maratona 
Aquática, em Doha, no Catar, ao 
vencer a prova dos 10 km, dis-
tância olímpica. Ela registrou o 
tempo de 2h01min30s30, à fren-
te somente 50 centésimos da 
francesa Océane Cassignol, que 
ficou com a prata.

Ana Marcela, de 28 anos, se 
manteve no pelotão da frente 
durante toda a prova e assumiu 
a dianteira na reta final da ma-
ratona. Ela quase perdeu a lide-
rança ao dar o sprint final para 
ultrapassar Cassignol e não to-
car na tábua na linha de che-
gada, mas a francesa também 
errou e a brasileira assegurou o 
primeiro posto.

“A prova foi forte. Procurei 
nadar um pouco mais à frente. 
Gosto quando tem vento, quan-
do tem onda, então me senti em 
casa. Tenho boas lembranças de 
Doha, sempre saio daqui com 

medalha”, avaliou a baiana.
A jovem alemã Lea Boy, de 20 

anos, completou o pódio, com 
quase dois segundos de dife-
rença para a brasileira. Garan-
tida e em preparação para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, Ana 
Marcela conquistou a terceira 
medalha consecutiva no Ca-
tar. A baiana foi ouro em 2019 e 
prata em 2020, na última etapa 
antes da paralisação do circuito 
em fevereiro de 2020 por conta 
da pandemia de covid-19.

A etapa de abertura do cir-
cuito de 2021 é o primeiro gran-
de evento desde o começo da 
pandemia. 36 atletas de 16 paí-
ses competiram na prova e, de 
acordo com a Federação Inter-
nacional de Natação, 99 atletas 
de 27 países estão inscritos na 
competição.

O Brasil também é represen-
tado no campeonato por Allan do 
Carmo, que disputa a prova mas-
culina de 10 km neste sábado.

Pré-olímpico. Após sofrer 
derrota para a Noruega, na sex-
ta, a seleção brasileira masculina 

de handebol se reergueu diante 
da Coreia do Sul e conseguiu con-
quistar a necessária vitória para 
seguir na luta por uma vaga nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, em 
Podgorica, em Montenegro. Após 
o revés sofrido no jogo anterior, 
sua estreia, o time brasileiro 
conseguiu a vitória por 30 a 24 e 
agora atinge a segunda posição 
do quadrangular, superando a 
equipe asiática.

Agora, o Brasil precisa ven-
cer o Chile para não depender de 
combinação de resultados para 
chegar à Olimpíada, mas mesmo 
perdendo para o adversário sul
-americano, a vaga ainda pode 
chegar nas mãos brasileiras. O 
Chile perdeu da Coreia do Sul na 
primeira rodada, portanto, não 
encontra-se em boa situação 
para classificação, precisando 
superar a Noruega. Nesse mo-
mento, uma derrota da equipe 
nórdica pode ser perigosa para 
o Brasil, por isso, a vitória, ou ao 
menos empate, ante o Chile ain-
da é a única forma de garantir a 
vaga.(Agência Estado)

FINa/dIvulgação

mArAToNA aquática: ana 
Marcela vence etapa do 

Mundial em doha 

Após sete anos de processos, 
a 10ª Câmara Criminal do tribu-
nal de Justiça de São Paulo ab-
solveu Fabrício Proteus Nunes 
Fonseca Mendonça Chaves, de 29 
anos, da acusação de carregar 
explosivos para uma manifesta-
ção contra a realização da Copa 
do Mundo de 2014, no Brasil.

Era dia 25 de janeiro de 2014 
quando Fabrício Proteus, com 
22 anos, ia para uma manifesta-
ção quando ele e outro jovem - 
Marcos Salomão Rosencrantz - 
foram detidos por policiais sob 
a suspeita de serem black blocs.

Enquanto os policiais revis-
tavam Marcos, Fabrício diz ter 
escutado os policiais afirma-
rem ter encontrado um objeto 
que alegavam ser uma bomba 
incendiária. Segundo sua defe-
sa, com medo de ser preso com 
o rapaz, o jovem tentou fugir. 
Acabou cercado pelos policiais 
na Rua Sabará, onde foi baleado 
três vezes, mas sobreviveu.

Os policiais alegaram depois 
que acharam em sua mochila 
outra bomba. A história come-
çou a mudar depois que o cri-
minalista Martim Sampaio, que 
defendeu o jovem, verificou que 
o material apresentado à perí-
cia não batia com o que havia 
sido descrito pelos PMs, tam-
pouco os lacres da apreensão.

Diante da evidência de que 
havia dúvida razoável de que o 
material estivesse em poder do 
rapazes, o desembargador Nel-
son Fonseca Júnior votou pela 
absolvição do réu e foi seguido 
pelos desembargadores Carlos 
Bueno e Fábio Gouveia. A deci-
são unânime rejeitou a apela-
ção feita pelo Ministério Público 
para modificar a sentença de 
primeira instância, que já havia 
absolvido o acusado.

Em 2014, em todo o Brasil sur-
giram movimentos contra a rea-
lização da Copa do Mundo da Fifa.

Justiça absolve
acusado de 
atentar contra 
a Copa de 2014

Bombas e manifestação
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22 PONTOS DE 
DIFERENÇA 
|NBB| FORTALEZA BASQUETE CEARENSE É SUPERADO 
PELO SÃO PAULO, POR  A , NO GINÁSIO DO MORUMBIO Fortaleza Basquete Cea-

rense perdeu para o São Paulo, 
por 98 a 76 em jogo válido pelo 
segundo turno do NBB. A parti-
da disputada no Ginásio do Mo-
rumbi teve domínio da equipe 
paulista durante o decorrer dos 
quatro períodos. Sem a presença 
do decisivo Desmond Holloway, o 
Carcalaion encontrou difi culda-
des para equilibrar o confronto e 
não conseguiu surpreender o ad-
versário como no primeiro jogo 
da temporada, quando a equipe 
cearense terminou com vitória.

A derrota fez o Fortaleza BC 
cair uma posição na classifi ca-
ção, caindo da sexta para a sé-
tima colocação. O retrospecto 
da equipe treinada por Alberto 
Bial é de 13 vitórias e 12 derrotas 
e, apesar do resultado adverso, 
segue com boa margem de apro-
veitamento para garantir vaga 

nos playo s do NBB - a fase fi nal 
da competição. Já o São Paulo 
permanece na terceira posição, 
com 19 vitórias e sete derrotas.

Desde o início de jogo, o São 
Paulo mostrou superioridade, 
tanto que impôs o ímpeto ofensivo 
dentro da zona de garrafão - área 
mais próxima da cesta. O pivô Lu-
cas Mariano aproveitou as opor-
tunidades e terminou como pon-
tuador em quadra, com 20 pontos 
e sete rebotes. O armador Georgi-
nho teve atuação destacada com 
números de dois dígitos em dois 
fundamentos: 15 pontos e 10 rebo-
tes. O norte-americano Shamell 
também atormentou a defesa do 
Carcalaion com 15 pontos.

O Fortaleza BC não teve vida 
fácil para capitalizar pontos, mui-
to em função da ausência do ala 
Holloway - o principal cestinha da 
equipe. Sem os 21 pontos de média 
do jogador, a equipe sentiu falta 
de um arremessador e não con-
seguiu encostar no placar durante 
os quatro tempos de jogo. As esta-
tísticas de ataque fi caram concen-
tradas em três jogadores: o arma-
dor Dontrell Brite, o pivô Thiago 
Mathias e o ala/pivô Felipe Ribeiro. 

Brite terminou como cestinha 
do Carcalaion com 18 pontos e 
seis assistências, enquanto Tiago 
Mathias fez 16 pontos e oito rebo-
tes. Já o experiente Felipe Ribeiro 
teve números semelhantes: 14 

pontos e os mesmos oito rebotes 
do companheiro de equipe. Ape-
sar do esforço do trio, a pontua-
ção não foi sufi ciente para fazer a 
equipe sair com a vitória.

O Fortaleza Basquete Cearense 
teve os dois próximos compro-
missos adiados por causa da mu-
dança de sede: as partidas saíram 
de São Paulo para o Rio de Janei-
ro. A equipe de Alberto Bial terá 
quase duas semanas sem jogos 
até enfrentar o Bauru, em 25 de 
março (quinta-feira). O duelo será 
disputado no Ginásio Maracanã-
zinho, ás 20 horas. Na sequência, 
o Carcalaion duela contra o Pau-
listano em 5 de abril (segunda-
feira), também no Maracanãzinho

VICTOR HUGO PINHEIRO
victorhugo@opovo.com.br
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NÃO DEU para o Basquete Fortaleza. O time 
cearense perdeu por 98 a 76 para o São Paulo

O ARMADOR 

DONTRELL BRITE 

TEVE O MELHOR 

DESEMPENHO 

DA EQUIPE, COM 

18 PONTOS E 6 
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