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À ESPERA DE VACINAS

O professor 
universitário 
e médico 
Odorico 
de Moraes 
caminha 
sobre os 
restos do 
que um dia 
foi a praça 
principal da 
cidade
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Aponte a câmera do celular 
para o código, navegue pelo 
O POVO+ e veja esta edição e 
muitos outros conteúdos

CIDADES PÁGINA 18

Vacinação para pessoas 
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Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado

THAIS MESQUITA

VALORIZAÇÃO 
O secretário estadual da Saúde, Dr.Cabeto, assinou 
portaria aumentando a remuneração dos profissio-
nais que atuam na linha de frente da Covid-19 no Es-
tado, a partir deste mês. A categoria, fatigada e es-
tressada, merece.

Nova
atual

Crescente
21/3

Cheia
28/3

Minguante
4/4
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| MASSACRE | 

Um americano de 21 anos 
assumiu a responsabilidade 
pelos tiroteios que deixaram 
oito mortos, entre eles seis 
mulheres de origem asiática, 
em várias casas de massagem 
próximas a Atlanta, mas negou 
motivação racista, informou 
ontem, 17, a polícia desta cida-
de do sudeste do país. Robert 
Aaron Long, 21 anos, que insi-
nuou durante os interrogató-
rios que sofre de “compulsão 
sexual”, “afi rma ter agido sem 
motivação racista”, explicou 
um policial em entrevista co-
letiva, especifi cando que o 
jovem tinha “assumido a res-
ponsabilidade” pelos tiroteios.

Os três ataques foram rea-
lizados na terça-feira em um 
contexto de crescente preocu-
pação entre a população asiá-
tico-americana, que denunciou 
um aumento dos ataques ra-
cistas contra ela. Long foi deti-
do na noite de terça-feira após 
uma perseguição a cerca de 240 
km ao sul de Atlanta, capital do 
estado da Geórgia.

O jovem é suspeito de ter 

atacado primeiro uma casa de 
massagens asiática a cerca de 
50 km de Atlanta, onde os servi-
ços de emergência encontraram 
quatro mortos e dois feridos.

Por este primeiro ataque, 
Long foi indiciado em quatro 
acusações de homicídio e uma 
de agressão agravada. Mais tar-
de, ele teria aberto fogo em dois 
outros spas próximos à cidade, 
deixando mais quatro vítimas.

O atirador falou durante 
seu interrogatório sobre uma 
“compulsão sexual”, de acordo 
com um agente das forças de 
ordem. “Ele deu a entender que 
tinha problemas de compulsão 
sexual em potencial e que pode 
ter frequentado vários desses 
lugares no passado”, explicou.

O presidente Joe Biden dis-
se ontem que a violência con-
tra pessoas de origem asiática 
é muito “preocupante”. “Eu sei 
que os asiático-americanos es-
tão muito preocupados porque, 
como vocês sabem, temos fala-
do sobre a brutalidade contra 
os asiático-americanos nos úl-
timos meses”, declarou.

Assassino de Atlanta 
nega motivação racista 
em tiroteios em casas 
de massagem

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

O Pólo Químico de Guaiúba (RMF) será inaugurado mês que vem. Com a Interplast, 

primeira indústria desembarcando ali, iniciando operações. /// O Instituto Diageo (Ypióca) 

inscreve, até 21 deste mês, para curso gratuito de bartender, voltado para maiores de 18 

anos, em situação de vulnerabilidade (@learningforlife_br). São 700 vagas.

/// Só lembrando: “Com a saída de Pazuello, a imagem de competência dos militares 

também saiu arranhada?” 

TIANGUÁ, 
que continua com 
o número de casos 
de Covid-19 numa 

crescente. Por 
lá, Bolsonaro fez 
aglomerações.

SITUAÇÃO DAS 
RODOVIAS 

estaduais. Mesmo 
com boas chuvas, 

continuam, em sua 
grande maioria, 

aguentando o 
tranco. 

SEFAZ RECONHECE ARROCHO DO COMÉRCIO, MAS...

A 
queixa de lojistas sobre a falta de dinheiro para 
pagar o ICMS e o Simples deste mês - vencimento 
31 próximo, e que foi repassada ao presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis 
Cavalcante - reverberou nos ouvidos da secretá-
ria da Fazenda, Fernanda Pacobahyba. A titular 

da Sefaz adianta que essa situação, provocada pelo isolamento 

rígido também em outros Estados, já é motivo de avaliações por 
parte do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda (Conse-
faz). Fernanda Pacobahyba acrescenta, no entanto, que isentar 
esses pagamentos deve e precisa ser uma “decisão unânime” por 
parte de todos os secretários de Fazenda. Nesta sexta-feira, o 
Consefaz vai fazer sua reunião mensal. Com certeza, este cenário 
da pandemia que desidrata a economia, entrará na pauta.

TABLETS

O governador Camilo Santana 
autorizou a compra de 150 mil 
tablets que vão ser distribuídos 
para os alunos da rede pública 
estadual. Porque, segundo ele, a 
educação não pode parar, o que 
exige aulas virtuais.  

QUALIFICA MAIS
A Uece vai oferecer 296 vagas em 
cursos a distância de qualifica-
ção profissional gratuitos para 
jovens que moram em Fortaleza 
ou na Região Metropolitana. A 
ação é dos ministérios da Educa-
ção e da Economia, por meio do 
programa piloto Qualifica Mais
-Emprega Mais.

QUALIFICA MAIS 
Interessados deverão participar 
da seleção virtual por meio da 
plataforma EduLivre, onde preen-
cherão uma trilha educacional. A 
trilha ficará aberta até o dia 11 de 
abril e contará com informações 
sobre os cursos e postos de traba-
lho a eles relacionados.

OBAA!!

A UFC é a primeira colocada 
entre instituições do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste no 
quesito visibilidade na inter-
net. Aponta a primeira edição 
2021 do Ranking Web of Uni-
versities. Ficou em 9º lugar no 
País e 15ª entre instituições da 
América Latina. 

DESCARTE MAIS
Farmácia Pague Menos só rece-
be, em sua loja matriz (Centro), 
remédios vencidos. Por que não 
expandir o serviço para outras 
filiais, pelo menos nestes tem-
pos de pandemia da Covid-19?

ABAIXO A 
REFORMA

Hoje, às 18 horas, servidores do 
IFCE, Colégio Militar e da Escola 
de Aprendizes Marinheiros rea-
lizarão uma assembleia virtual. 
Hora de fechar estratégias con-
tra a reforma administrativa 
e privatizações propostas pelo 
governo Bolsonaro.

SEM COCHILO
Fiscalização e conscientização 
precisam ser maiores e efe-
tivas neste lockdown. O co-
mércio de rua do bairro Con-
junto Ceará, por exemplo, está 
funcionando normalmente. O 
alerta é dado por leitores desta 
Coluna. 

43
por cento da população, se-
gundo pesquisa Datafolha, 
culpam o presidente Bolsona-
ro pelo descalabro em torno 
do enfrentamento à pandemia 
da Covid-19.

VACINAÇÃO JÁ!

Já são quase 600 os médi-
cos cearenses que assinam 
o Manifesto em Defesa da 
Vida, da Ciência e do SUS. 
Cobram do Ministério da 
Saúde, agora sob novo co-
mando, isolamento social, 
mais vacinação e apoio a 
quem mais precisa. 

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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Menos 10%

no Ceará

A partir da próxima semana, bens de capital e 
equipamentos de informática e telecomunica-
ções comprados no exterior pagarão 10% a me-
nos de Imposto de Importação para entrarem no 
país. A medida foi aprovada ontem, 17, em reu-
nião do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da 
Câmara de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia (Camex). Os bens de capital são má-
quinas e equipamentos usados na produção. Em 
nota, o Ministério da Economia informou que a 
medida vai reduzir custos e aumentar a com-
petitividade de diversos setores da economia e 
beneficiar os consumidores, que pagarão menos 
para comprar itens como computadores e ce-
lulares. Por causa da desvalorização do real no 
último ano, esses produtos tiveram alta conside-
rável de preços no país. Ao todo 1.495 produtos, 
incluídos os subtipos, tiveram a alíquota de im-
portação reduzida. (Agência Brasil)

O vereador de Fortaleza Carmelo Neto (Republi-
canos) publicou um vídeo nas redes sociais ontem, 
17, comemorando a chegada das 187.400 doses da 
vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, ao Aero-
porto de Fortaleza, em Fortaleza. Na publicação, 
o parlamentar bolsonarista afirma que, com as 
doses, “o Ceará já soma quase 1 milhão de vacinas 
entregues pelo Governo Federal”. Contudo, no dia 
12 de janeiro, o parlamentar teceu críticas ao imu-
nizante. “Sabe o que isso significa? Que as pessoas 
que se vacinarem estarão ‘protegidas' pela me-
tade. 50% de chance de pegar, 50% de chance de 
não pegar. Isso parece uma roleta-russa. Eu não 
arrisco, e você?”, indagou.  Já na publicação de 
ontem, o vereador reforçou a frase “A nossa arma 
é a vacina”, que no início do mês de março foi pu-
blicada em uma lista de transmissão do Telegram 
pelo senador Flávio Bolsonaro. (Filipe Pereira)

Máquinas, celulares 
e computadores têm 
tarifas reduzidas 

Vereador comemora 
chegada de vacina após 
questionar eficácia

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

Fortaleza tem 340 mil 
usuários de ônibus por dia
| loCkdown |  Número 126% maior que em 2020

A média diária de usuários de 
ônibus neste segundo lockdown 
em Fortaleza é 126% maior que 
o registrado durante o primei-
ro isolamento social rígido, em 
maio de 2020. Enquanto cerca 
de 340 mil passageiros usam 
os coletivos diariamente desde 
5 de março deste ano, a média 
ano passado foi de 150 mil - 
menor número registrado pela 
Empresa de Transporte Urbano 
de Fortaleza (Etufor) desde o 
início da pandemia da Covid-19.

Por outro lado, a empresa 
não detalhou a queda de de-
manda de acordo com os sete 
terminais de ônibus. “De forma 
geral, todas as linhas sofreram 
redução de demanda e, conse-
quentemente, todos os termi-
nais têm uma movimentação 
menor do que a que se observa-
va antes da pandemia”, desta-
cou o órgão em nota.

A Etufor pontuou ainda que 
tem lançado mão de todos os 
esforços para evitar a prolife-
ração do novo coronavírus e ci-
tou que os agentes diariamente 
organizam as filas e sinalizam 
os terminais para que seja res-
peitado o distanciamento social 
entre os passageiros. “Há refor-
ço também na fiscalização do 
uso de máscaras no interior dos 
coletivos e terminais. Além dis-
so, para prevenir a proliferação 
do coronavírus, a Prefeitura 

instalou pias com água, sabão 
e álcool em gel nas plataformas 
dos sete terminais”.

O POVO esteve nos terminais 
de Messejana e Papicu na última 
terça-feira, 16, e a impressão 
dos usuários era justamente 
que o fluxo de passageiros era 
superior ao primeiro momento 
de isolamento social rígido.

Neste lockdown, conforme 
decreto estadual, o setor de 
indústrias, construção civil e 
call center, por exemplo, estão 
autorizados a funcionar. A per-
missão também influencia na 

JÚlIo CaeSar

movimentaÇÃo do 
terminal de Messejana

o Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos naturais 
renováveis (Ibama) autuou seis pessoas por maus-tratos no 
caso de captura e morte de um tubarão na Praia do Balbino, em 
Cascavel (litoral leste), no último domingo, 14. de acordo com o 
órgão, nos vídeos divulgados pelas redes sociais foi feito um 
levantamento das pessoas envolvidas, foi oferecida uma 
denúncia contra elas e lavrado um auto de infração. o nome das 
pessoas autuadas não foi divulgado.

ibama autua seis por maus-tratos

tubarão em cascavel

a Casa Branca em clima de Saint Patrick's day, o dia de São 
Patrício, uma tradição irlandesa para celebrar seu santo 
padroeiro. A fonte no gramado norte da Casa Branca foi colorida 
de verde. no início do dia, o presidente Joe Biden realizou uma 
reunião virtual com o primeiro-ministro irlandês Michael Martin, 
em que usou uma gravata enfeitada com trevos além de ramos 
da planta-símbolo irlandês no bolso. Dois dos tataravós de Biden 
emigraram da Irlanda.

em clima De saint patrick's Day

casa branca

Covid-19 no futebol: quais 
estados do Brasil proibiram 
a prática do esporte?

infográfico

Buscando conter o agravamento da 
pandemia do novo coronavírus no 
Brasil, vários estados brasileiros 
emitiram decretos restringindo a 
circulação de pessoas. o futebol, que 
não está à parte da sociedade, também 
foi afetado por isso.

proibição por completo:
São Paulo, acre, amapá, rondônia, 
tocantins, distrito Federal e Goiás.

suspensões parciais:
Ceará (paralisou o Campeonato 
Cearense, mas liberou a realização dos 
jogos da Copa do nordeste e da Copa 
do Brasil); Paraná (partidas na capital, 
Curitiba, estão vetados); Santa Catarina 
(várias cidades proibiram a prática 
desse esporte, enquanto segue 
liberadas em outras), Minas Gerais 
(proibiu jogos de equipes de outros 
estados em território mineiro e  está 
sendo reavaliado)

liberados:
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, rio Grande do 
norte, Sergipe, amazonas, roraima, 
espírito Santo, rio de Janeiro e rio 
Grande do Sul

Ô
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Ipê-amarelo

Percorrer a Cidade em setembro e outubro é se 
encantar com o colorido que muda a paisagem 
urbana. Entre a floração e o desabrochar de árvores e 
arbustos, uma chama atenção e pode ser encontrada 
em canteiros e praças de Fortaleza: a dos ipês-
amarelos. a árvore faz tão parte da urbes alencarina, 
que ontem, 17, a Prefeitura de Fortaleza divulgou a 
escolha do ipê-amarelo, também conhecido como 
Caraúba, como Árvore Símbolo da Capital cearense. 
a escolha se deu por consulta pública realizada pela 
Secretaria Municipal do Meio ambiente (Seuma). a 
iniciativa é em comemoração ao dia Internacional 
das Florestas e da Árvore, celebrado no próximo 
domingo, 21. 

sÍmbolo De FortaleZa

JÚlIo CaeSar

demanda do transporte público 
municipal.

“A Prefeitura garantiu o re-
forço de 200 ônibus extras nos 
horários de pico nas linhas de 
maior demanda, desde feverei-
ro. Todos os ônibus foram in-
cluídos na programação diária 
das linhas. Além dos ônibus nos 
terminais, as linhas alimen-
tadoras também estão diaria-
mente sendo monitoradas, com 
veículos extras à disposição e 
redimensionamento da frota de 
acordo com a demanda”, garan-
te a Etufor. (Ítalo Cosme)
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As ruínAs do êxodo do

| JagUaRIBaRa | Mesmo com chegada das águas do 

São Francisco, fluxo ainda deverá ser insuficiente para 
deixar a velha cidade submersa novamente

Não há como lutar contra as 
ações do tempo, as ruínas da ve-
lha cidade de Jaguaribara mos-
tram isso. Vinte anos depois de 
ser deixada para trás por seus 
moradores, para dar lugar às 
águas do maior reservatório 
do Ceará, a antiga cidade ainda 
vive na memória daqueles que, 
um dia, foram obrigados a se-
guir em frente distante dali.

Longe dos tempos das 
grandes cheias, o açude Cas-
tanhão enfrentou anos difí-
ceis durante a última década. 
Segundo o monitoramento 
realizado pela Companhia de 
Gestão dos Recursos Hídri-
cos (Cogerh), em 16 de maio 
de 2009 o açude alcançou seu 
maior nível, com 97,82% da 
capacidade — as comportas 
foram gradualmente abertas 
a partir de 24 de abril daque-
le ano, pelo risco de inunda-
ções. No dia 16 de junho de 
2011, o reservatório estava 
com 82,73% de sua capaci-
dade. A partir daquele dia, o 
acúmulo de água só declinou 
e atingiu 2,10% no dia 21 de 
fevereiro de 2018.

Diante do impiedoso perío-
do de estiagem, a velha cidade 
de Jaguaribara emergiu das 
águas. Em 2013, barcos passa-
ram a ser capazes de aproximar 
curiosos das ruínas da velha ci-
dade. Em 2016, com nível abai-
xo de 10% pela primeira vez, as 
estruturas remanescentes po-
diam ser percorridas. Hoje, o 
Castanhão está com 10,36% da 
capacidade máxima. Cerca de 
60 quilômetros de estrada se-
param presente e passado. As 
águas que chegam da transpo-
sição do rio São Francisco des-
de a semana passada ainda não 
foram capazes de devolver as 

ruínas da cidade antiga ao re-
pouso submarino.

Após sair da BR-116, quem 
deseja encontrar a velha ci-
dade precisa enfrentar cer-
ca de 40 minutos de estrada 
carroçal. Só então encontra-
rá indícios da existência de 
um antigo município no local.

Uma velha parada de ôni-
bus, assume o papel de ser 
o primeiro vestígio concre-
to pelo caminho. Desgasta-
da pelo tempo e pelas águas 
que outrora ocuparam toda a 
região, o equipamento ainda 
resiste. Diante de tempera-
turas que beiram os 40°, ela 
ainda serve de abrigo para 
visitantes que queiram se 
proteger do sol escaldante.

Ao adentrar a cidade, pou-
ca coisa restou. Tijolos e pe-
daços de entulho estão joga-
dos às margens do que sobrou 
da principal via de acesso da 
cidade, que pode ser identifi-
cada pela presença do meio-
fio. Em um cenário de cidade 
fantasma, apenas o verde das 
plantas e alguns animais dão 
os primeiros sinais de vida.

Em meio às construções 
demolidas antes da chegada 
das águas, ainda no início dos 
anos 2000, hoje, a configu-
ração da antiga cidade está 
completamente modificada, 
o que dificulta a compreen-
são do ambiente para aqueles 
que nunca pisaram ali.

O professor universitário e 
médico Odorico Moraes pos-
sui longa relação com o Mu-
nicípio, vínculo nascido da 
sua paixão pela pesca. Com 
o seu conhecimento, Odorico 
localiza e aponta para as an-
tigas estruturas.

“A gente conhece por cau-
sa dos bancos, sobraram dois 
bancos. Quando estava cheio 
a água atingia uns 15 metros 
de altura. A gente sempre vi-
nha para cá pescar, porque os 
ninhos dos tucunarés ficam 
aqui, nessas ruínas. A gente 

eNVIado a JaGUarIBara
Gabriel borGes

gabriel.borges@opovo.com.br

edIçÃo: Érico Firmo  |  erICoFIrMo@oPoVo.CoM.Br  |  85 3255 6101
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pesca aqui em cima. Aqui co-
meça a praça”, explica Odo-
rico, ao localizar os antigos 
bancos do local.

O médico foi à região para 
acompanhar a chegada das 
águas do São Francisco ao Açu-
de Castanhão. Segundo a Se-
cretaria dos Recursos Hídricos 
do Ceará (SRH), o encontro en-
tre as águas aconteceu na noite 
da última quarta-feira, 10, após 
mais de uma década de espera.

Seguindo os passos de Odo-
rico, o médico consegue loca-
lizar o que sobrou de outros 
equipamentos da cidade que 
estava submersa.

“Aqui na frente, ficava a 
Igreja e bem ali a pracinha. 
Ainda temos os mosaicos que 
faziam parte do piso da praci-
nha, aqui. Era um tipo de pa-
vimento usado muito até o fim 
da década de 80”.

odorico Moraes 
caminha por onde 

ficava praça e igreja de 
Jaguaribara

mÉdico e professor odorico Moraes 
caminha pelo chão de mosaico da 

antiga praça

Fotos aUrelIo alVes

oriGens

Jaguaribara 
recebeu o nome 
em homenagem 
à tribo indígena 
que habitava o 

local, o povoado 
de santa rosa, 

distrito de 
Jaguaretama, à 
margem do rio 

Jaguaribe.

t
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Estrada de acesso à antiga Jaguaribaranhão
Águas do São 
Francisco ainda não 
cobrirão cidade velha

Jaguaribara. Ruínas

O silêncio típico de um lo-
cal completamente ermo é 
quebrado apenas pelo fluxo de 
água que cruza as ruínas do 
que foi Jaguaribara. Lá acon-
tece o encontro do rio Jagua-
ribe com o açude Castanhão, 
sendo a porta de entrada do 
reservatório para as águas 
que chegam do Velho Chico 
trazidas pelo Rio Jaguaribe.

A “passagem molhada” 
ou “pinguela”, nome dado ao 
local no qual acontece o en-
contro das águas na região, 
ainda serve de rota para al-
gumas motos que trafegam 
pelo local.

Para Maurício Rangel, que 
já viveu na antiga cidade, as 
boas lembranças do local ja-
mais serão esquecidas.

“Lembro das brincadeiras, 
eu sou dos anos 70 para 80, 
tínhamos muitas brincadei-
ras divertidas naquela praça. 
Além das festas de fim de ano 
e das festa comemorativas, 
que eram super divertidas. O 
que mais me vem nas minhas 
lembranças, além da diver-
são, é a própria cidade acon-
chegante”, recorda Maurício.

Aos 42 anos, Maurício ainda 
lembra das dificuldades que 
surgiram no momento de mu-
dança. Para ele, o processo de 
abandonar o passado trouxe 
dor para parte da população.

“Muita gente nunca aceitou 
a mudança. Lembro bem da 
minha mãe. Quando foi para 
fazer a mudança, ela não con-
seguiu ir no dia marcado. Foi 
acompanhada pelo psicólogo, 
teve crises de choro, pressão 
subiu e ela não conseguiu. Na 
época eu estava em Milhã e 
vim acompanhá-la para fazer 
a mudança”, declara.

Apesar dos sentimentos di-
vididos, Maurício reconhece 
que as mudanças trouxeram 
benefícios para os moradores.

“De modo geral, foram 

muitas melhorias, mas não 
deixamos de ter uma grande 
saudade. Com a barragem, 
além do progresso, veio a 
melhora de vida com as no-
vas casas.

“Existiam muitas casas 
de taipa, quando foi mudado 
para cá, mudou tudo. Cada 
um recebeu sua casa, casas 
boas, com terrenos amplos. 
Lá as casas eram coladas 
umas nas outras, e nas de tai-
pa, algumas não tinham nem 
banheiro”, lembra Maurício.

Mesmo com a chegada das 
águas vindas do São Francis-
co, as memórias da Velha Ja-
guaribara deverão continuar 
expostas. Isso porque o fluxo 
ainda deve ser insuficiente 
para subir o nível do açude a 
ponto de deixar a cidade sub-
mersa novamente num futu-
ro próximo.

“O volume é apenas sufi-
ciente para repor o que sai 
para Fortaleza e para a pe-
renização do Jaguaribe, a ju-
sante, que assim, abastece 
as cidades do médio e baixo 
Jaguaribe”, explica o médico 
Odorico Moraes.

Braulino Coelho, admi-
nistrador do Complexo Cas-
tanhão por parte do Depar-
tamento de Obras Contra as 
Secas (Dnocs), confirma a teo-
ria de Odorico.

“Com a atual vazão, a ci-
dade não ficará submersa de 
forma alguma. A vazão está 
com uma média de 12 a 15 cen-
tímetros, na entrada da Velha 
Jaguaribara. Para atingir a 
cota de 85% ou 90% de ocu-
pação do Castanhão, que seria 
capaz encobrir a antiga cida-
de, não será possível com essa 
quantidade”, explica Braulino.

Enquanto a água não volta, 
o tempo seguirá como o maior 
responsável por distanciar as 
ruínas da vida que já existiu 
na Velha Jaguaribara.

ImagEm de Santa rosa de lima que 
ficava na Igreja da antiga Jaguaribara 

hoje está diante da igreja matriz da 
cidade inaugurada em 2001

mudança

o êxodo

as obras da 
atual cidade 

começaram em 
setembro de 

1997. o território 
foi retirado 

dos municípios 
vizinhos de 

Morada Nova, 
alto Santo e 

Jaguaretama. o 
custo informado 
à época foi de r$ 

71.082.721,08.

a partir das 
primeiras 

notícias de que 
a cidade seria 

inundada, o local 
foi gradualmente 

abandonado. a 
população de 14 
mil habitantes 
em 1985 era 

de menos de 9 
mil em 2001, 

quando ocorreu 
a transferência 

da sede do 
Município.





parada de ônibus da velha 
Jaguaribara
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Se o Partido dos Trabalha-
dores (PT) ainda não colocou 
inteiramente o “bloco na rua”, 
nos bastidores já se move na 
perspectiva de iniciar con-
versas sobre o próximo ano, 
de disputa presidencial. Uma 
das frentes abertas pelo ex
-presidente Lula (PT) vai na 
direção de siglas do centro e 
da centro-direita. 

O líder petista destacou o 
governador do Piauí, Wellin-
gton Dias (PT), para a mis-
são de estreitar relações com 
o PSDB e outras legendas de 
fora da esquerda.

O intuito é também cavar um 
espaço de infl uência a partir do 
qual Lula possa operar, inclu-
sive internacionalmente, para 
aquisição de vacinas contra a 
Covid-19. Seria um modo de a 
oposição petista evidenciar que 
há um vácuo de gestão no Go-
verno Federal. 

Um fator que ajuda nessa 
perspectiva é a rejeição a Bol-
sonaro, que saltou, de acordo 
com última pesquisa Datafolha. 
O total de brasileiros que con-
sideram o trabalho do governo 
como péssimo ou ruim durante 
a pandemia saiu de 48% para 
54% (ver infográfi co).

Enquanto isso, Lula deu 
ontem entrevista à CNN In-
ternacional e disse que o pre-
sidente estadunidense Joe 
Biden deveria convocar a cú-
pula do G-20 para assegurar 
a equidade na distribuição de 
vacinas pelos países.

Na conversa com a emissora, 
o petista aproveitou para dar 
uma estocada em Bolsonaro, 
afi rmando que tal pedido não 
poderia ser feito a ele, pois não 
acredita no governo brasileiro. 
Tampouco a Donald Trump, ex
-presidente dos Estados Uni-
dos. Mas Biden, segundo Lula, 

é um sopro de democracia.
A conversa se deslocou para 

o ambiente eleitoral, momen-
to em que Lula disse que, se 
convocado a representar o PT 
em 2022, não recusará. A fala, 
na prática, é uma demonstra-
ção de respeito aos ritos do 
partido, pois o ex-presidente 
é o postulante natural da le-
genda sem que para isso haja 
necessidade política de con-
venção partidária.

Segundo Wellington Dias, o 
momento é de dar as mãos a 
líderes tucanos como João Do-
ria, governador de São Paulo, e 
Eduardo Leite, do Rio Grande 
do Sul, numa demonstração de 
grandeza política.

Dias coordena o consórcio 
de governadores do Nordeste, 
que anunciou um acordo com 
o fabricante russo da vacina 
Sputnik para a compra de 39 
milhões de doses. A inclusão de 

| 2022 | Enquanto Bolsonaro perde apoio, intenção 

de petistas é criar meios para Lula atuar na crise e evidenciar condução dita desastrada da pandemia

Aumenta rejeição a 
Bolsonaro; Lula busca PSDB 
e forças do centro

FABIO POZZEBOM

JAIR Bolsonaro enfrenta 
queda em popularidade

FHC

O ex-
presidente 
Fernando 
Henrique 
Cardoso 
(PSDB) disse 
em entrevista 
à Folha de 
S. Paulo 
que votaria 
em Lula em 
eventual 
disputa contra 
Jair Bolsonaro
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Volta de Lula 
mudou debate 
político, diz 
senador

Correlação.

Líder do PT no Senado Fede-
ral, Paulo Rocha (PT-PA) avalia, 
em entrevista ao O POVO, que a 
reabilitação dos direitos políti-
cos do ex-presidente Lula (PT) 
transfere o debate político bra-
sileiro para outro patamar.

A mudança de ambiente, se-
gundo Rocha, se deve ao fato de 
que o aliado preocupa o presi-
dente Jair Bolsonaro, na me-
dida em que consegue ser res-
peitado por setores do mercado 
fi nanceiro e pela classe traba-
lhadora, esta que forma as ba-
ses do partido.

É diante desse retrato que 
ele entende que uma coalizão 
de esquerda tem viabilidade 
eleitoral. Para o congressista, 
inclusive, o petista conseguirá 
unir as esquerdas.

No entanto, o ponto central 
destacado por Rocha não é 
apenas disputar, mas ganhar 
de Bolsonaro.

“Entra essa discussão de ga-
nhar. E aí vem a capacidade de 
atrair setores democráticos do 
centro, até empresariais”, ava-
lia o senador.

Em São Bernardo do Campo 
(SP), no primeiro discurso pós-
decisão de Edson Fachim, do 
Supremo, que o benefi ciou, Lula 
disse que irá ao encontro da 
classe política, independente-
mente de espectros ideológicos.

“Nesse primeiro momen-
to, nós estamos dedicados ao 
combate à pandemia, o pro-
cesso de planejamento do 
isolamento, o uso de másca-
ras, tudo isso para propagar a 
questão da vacina”, ponderou 
o paraense. (Carlos Holanda)

Lula nos diálogos sobre a crise 
sanitária teria outro motivo: 
mantê-lo em evidência, mas 
fora do noticiário sobre seus 
problemas judiciais.

Líder da Minoria na Câmara 
dos Deputados, José Guima-
rães (PT) afi rma ao O POVO que 
a preocupação da hora não é 

discutir nomes para 2022, mas 
“construir um movimento po-
tente” contra o Bolsonaro de 
2021. “Se a gente conseguir fazer 
isso, terá forte impacto em 2022. 
Mas não é botar 2022 na frente 
de 2021. Não temos perspecti-
va animadora com a pandemia 
nem com a economia”, diz. 

Para o cearense, forças como 
PP e PL, expoentes do Centrão da 
política nacional, podem aban-
donar o presidente e desem-
barcarem numa candidatura 
Lula. Paulo Pimenta (PT-RS) diz 
já perceber de outros líderes um 
entendimento de que o manda-
chuva do PT é a alternativa mais 
viável a Bolsonaro. Acostumado 
a entrar em atritos com Ciro, ele 
suavizou o tom. “É um cara in-
teligente, o PDT tem história. O 
Ciro entende que o nome dele é 
o melhor, mas no decorrer desse 
processo precisamos construir 
uma grande unidade”. (Com AE)

O Ciro entende 

que o nome dele 

é o melhor, mas 

precisamos 

construir uma 

grande unidade”

Paulo Pimenta

Diálogo entre PT e MDB será 
reaberto, diz Eunício Oliveira

Antiga aliança. Repactuação

Ex-presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (MDB) de-
monstrou otimismo quanto à 
possibilidade de reedição da 
aliança entre PT e MDB. O par-
tido acompanhou o petismo 
na ascensão ao Executivo, em 
2003, e foi o principal arquite-
to do processo de deposição da 
ex-presidente Dilma Rousse  
(PT), em 2016. 

Para o emedebista, a disputa 
nacional corre para ser entre o 
atual presidente e o velho alia-
do petista, de quem foi ministro 
das Comunicações (2004-2006).

“MDB tem seus defeitos, o 
PT tem seus defeitos, mas têm 
suas qualidades, também. 
Acho que chegou momen-
to de buscar paz, momento 
de harmonia, momento de 
reencontros, de encontros, 
não apenas de negacionismos 
e desencontros”, afi rmou o 
emedebista ao O POVO.

Eunício é crítico de como o 
atual governo administra a cri-
se que se alastra a cada dia pelo 
País. A conduta de Bolsonaro, 
para ele, deve ensejar um pro-
cesso de refl exão na sociedade 
sobre o próximo mandatário. 
Ainda segundo o presidente do 
MDB Ceará, Lula já abriu con-
versas com lideranças do par-
tido visando uma repactuação.

O MDB não é ofi cialmente 
base de Bolsonaro, possuindo 
parlamentares de perfi l situa-
cionista e outros, críticos. A 
liderança do Governo no Se-
nado está a cargo de Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE).Em-
bora considere a aproximação 
com o PT, o presidente do MDB 
no Ceará também faz críticas à 
agremiação. Nas palavras dele, 
“no seu radicalismo”, o PT “ele-
geu o Bolsonaro.”

“(...) e o Bolsonaro, no seu ne-
gacionismo, na sua estratégia 

de radicalizar, vai eleger não o 
PT, vai eleger o Lula. Acho que 
o Brasil, pelo menos quem é de 
centro-esquerda, não acredita 
numa candidatura de centro 
específi ca”, disse. Oliveira re-
tira Ciro do campo da centro
-esquerda, argumentando que 
o desafeto nunca foi brizolista 
e trilhou percurso marcado 
pela indefi nição.

“A candidatura do Ciro nun-
ca ninguém soube de que posi-
ção era, se é de centro, se é de 
esquerda. Ele é da Arena, nun-
ca foi brizolista, nunca foi de 
esquerda, foi da Arena, foi do 
PDS, fez carreira nessa linha”, 
alfi netou. Questionado sobre 
se 2022 marcará seu retorno 
à vida pública com candidatu-
ra à Câmara, ao Senado ou ao 
Governo do Ceará, o dirigente 
partidário brinca que “na polí-
tica e no amor não existe nun-
ca jamais”. (CH)

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

 LULA atua em busca de 
apoios fora da esquerda
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Lançados nos últimos três 
dias, manifestos pró e contra 
Jair Bolsonaro assinados por 
médicos cearenses expõem 
divisão da categoria no Ceará, 
na esteira do agravamento da 
crise causada pela pandemia 
de Covid-19.

Um desses documentos, que 
se posiciona contra as políticas 
negacionistas do Governo Fe-
deral e a favor da vacinação em 
massa, já soma quase mil assi-
naturas de profi ssionais da área. 

Divulgado na última terça-
feira, 16, como forma de pres-
sionar Bolsonaro a acelerar a 
imunização da população, o 
manifesto é também uma res-
posta a outra declaração públi-
ca de médicos, esta de apoio a 
Bolsonaro, que agrupa até ago-
ra cerca de 300 nomes. 

Crítico da conduta presiden-
cial em meio ao aumento de ca-
sos da doença e de mortes, que 
se sucedem em recordes quase 
diários, o médico infectologista 
Roberto da Justa é um dos assi-
nam o texto contra Bolsonaro.

“Resolvemos mostrar para a 
sociedade que a categoria tem 
compromisso com a vida e a 
maioria não compactua com o 
que o Governo vem fazendo”, 
expressa Justa. “Em última 
instancia, é isso que assumi-
mos na medicina. E é também 

uma resposta à carta de apoio 
de número reduzido de médi-
cos há dois ou três dias”.

Para ele, o Brasil passa por 
“momento trágico”, com o Mi-
nistério da Saúde conduzido 
durante parte do tempo por 
“um ministro militar” numa 
“catástrofe humanitária”, sem 
perspectiva de vacinação sufi -
ciente para todos. 

Também apoiador do ma-
nifesto contra as ações da ges-
tão Bolsonaro na pandemia, o 
médico Ramon Rawache afi r-
ma que um dos princípios que 
guiam a nota coassinada pelo 
grupo é “dizer que a gente só 
sai dessa agonia com vacinação 
em massa”. 

“Precisamos disso para bai-
xar número de mortes, preci-
samos de política de isolamen-
to social efetiva, sem boicote 
do presidente, e precisamos de 
auxílio digno para os mais po-
bres”, defende.

Sobre o documento ao qual 
o texto endossado por ele se 
opõe, Rawache considera que, 
a despeito do número signifi -
cativamente menor, “ter 200 ou 
300 médicos que apoiam o go-
verno é assustador”. 

“Mas, ao fi m”, continua o 
médico, “esse percentual é o 
mesmo que ainda há de apoio 
na sociedade como um todo”. 
Um dos organizadores da co-
leta de assinaturas, Rawache 
diz que o coletivo estuda como 
continuar a incluir adesões a 
partir de agora. 

Presidente do Sindicato dos 

| SAÚDE | Documento que critica Bolsonaro já 

reúne quase mil assinaturas. Manifesto de apoio coletou aproximadamente 300 adesões

MANIFESTOS PRÓ E CONTRA 
BOLSONARO EXPÕEM DIVISÃO ENTRE 
MÉDICOS NO CEARÁ 

FCO FONTENELE

ROBERTO da Justa:maioria dos 
médicos é contra Bolsonaro

HENRIQUE ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br

“Não podemos 

dizer que o governo 

é apenas culpado, 

há estados e 

municípios 

também. Não existe 

condução única”

Edmar Fernandes, presidente 
do Sindicato dos Médicos do 
Ceará 

“Resolvemos 

mostrar que a 

categoria tem 

compromisso 

com a vida e a 

maioria não 

compactua com o 

que o Governo vem 

fazendo”

Roberto da Justa, médico e 
professor da UFC

Médicos do Ceará e um dos 
apoiadores do manifesto de 
apoio a Bolsonaro, Edmar Fer-
nandes argumenta que “a culpa 
não é 100% do Governo Fede-
ral” pela piora no quadro sani-
tário nacional, que se agravou 
nas últimas semanas. 

“Não podemos dizer que o 
governo é apenas culpado, há 
estados e municípios também. 
Não existe condução única, a 
condução local também é er-
rônea. Por causa de brigas 
políticas, não se segue uma li-
nha”, rebate. 

De acordo com o líder da 
entidade, “quem está sendo 
contra (Bolsonaro) faz par-
te do grupo das pessoas que 
apoiaram outro partido elei-
ção passada”. 

“Boa parte dos médicos 
apoiou o impeachment (de 
Dilma Rousse )”, prossegue, 
“porque a atuação dos gover-
nos do PT foi danosa. É um di-
reito de se manifestar”.

Embora faça uma defesa do 
presidente, Fernandes admite 
que, “neste momento, a hu-
manidade está contra o vírus 
e temos que fazer de tudo para 
evitar pegar porque não existe 
cura. Temos que fazer isola-
mento e vacinar. Vacinas que 
tragam plena defesa, o que ti-
ver dentro da segurança”.

O médico acrescenta: “Mas, 
se pegar a doença, sou favo-
rável a tratamento precoce. 
Estou vendo de todos os la-
dos, não estou dizendo quem 
é culpado”.

MAURI MELO

EDMAR Fernandes:não existe 
único culpado pela crise
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BOLSONARO: 54% de reprovação 
na gestão da pandemia

MORRER DE FOME OU DE 
VÍRUS: EIS A ESCOLHA?

E
xiste um discurso contra as restrições para conter a 
Covid-19 que se apresenta como em defesa das pes-
soas. Afirma que elas podem até não morrer por cau-
sa do coronavírus, mas acabarão morrendo de fome, 

por não terem emprego e não poderem trabalhar. Esse dis-
curso aparenta ser humanitário, mas é hediondo. O que está 
presente nesse argumento é que as pessoas — e aí falamos 
obviamente das mais pobres — precisam escolher a maneira 
de morrer. Se não querem morrer de fome, precisam expor 
a si e suas famílias ao risco de morrer pela Covid-19. É cruel.

Não se trata de escolher a maneira de arriscar a vida. Há 
maneiras de impedir que as pessoas morram de fome sem que 
isso signifique que elas precisam se expor ao maior risco de 
contágio. No ano passado, foi criado o auxílio emergencial. A 
intenção inicial do governo Jair Bolsonaro era um valor de R$ 
200 no ano passado, e foi a R$ 600 por articulação da Câmara 
dos Deputados, puxada pela oposição. Até o mês que vem, um 
novo auxílio, em valor reduzido, deverá passar a ser pago.

Além disso, no Ceará, a Assembleia Legislativa aprovou, 
na semana passada, auxílio a trabalhadores demitidos 
desempregados de bares e restaurantes. Também anunciou 
isenção de conta de água para famílias de baixa renda. Em 
Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou auxílio para 
feirantes, ambulantes, artesãos, profissionais da cultura e 
outros, e ainda cestas básicas para taxistas, mototaxistas, 
motoristas de transporte escolar e aplicativos, carroceiros e 
catadores, além de famílias cadastradas no Bolsa Família que 
não recebem o benefício.

Alguns dizem que isso é esmola. Não é. É socorro público 
num momento de emergência. Não quero que as pessoas 
precisem desse tipo de benefício para sobreviver, mas se 
trata de uma situação de calamidade pública em saúde, com 
uma pandemia a se alastrar e fazer centenas de milhares 
de mortes pelo País. É sem dúvida melhor que deixar as 
pessoas morrerem de fome, ou forçá-las a se expor ao risco 
de contaminação para conseguir o sustento.

É suficiente? Claro que não. E a crítica deve ser essa. Que 
se exija dos governos que façam mais. Que, no momento 
de emergência, os cofres públicos façam esforços extras, 
que deverão ser recuperados depois. Mas, nesse momento, 
é necessário que o poder público cumpra seu papel. Essa 
cobrança é justa e necessária. Não que se cobre a permissão 
para circular livremente no meio de uma pandemia, 
expondo-se ao vírus e fazendo-o se disseminar.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

EVARISTO SA / AFP

Antes mesmo do início da 
vacinação contra a Covid-19 no 
Brasil, deputados federais de 
vários estados já vinham apre-
sentando Projetos de Lei (PL) e 
Indicações (INC) ao Ministério 
da Saúde para inclusão de ca-
tegorias não previstas no gru-
po prioritário do atual Plano 
Nacional de Vacinação de Ope-
racionalização da Vacina.

O Plano, dividido em quatro 
fases, por ordem de priorida-
de, foi elaborado pelo Ministé-
rio da Saúde. No entanto, par-
lamentares pedem a inclusão 
de pelo menos mais 15 catego-
rias que não foram considera-
das (veja quadro abaixo).

Segundo levantamento fei-
to pelo O POVO nos portais da 

Câmara dos Deputados e do 
Senado, foram apresentados 12 
PLs e três Indicações que pre-
veem a inclusão de diferentes 
profi ssionais e indivíduos vul-
neráveis à doença que não fo-
ram apreciados nas fases ini-
ciais de imunização.

Dois desses projetos são 
de parlamentares cearenses. 
Um, de autoria do deputado 
José Guimarães (PT), pede que 
agricultores familiares entrem 
nos grupos prioritários para 
a vacinação. Outro, assinado 
pelo deputado Célio Studart 
(PV), tem como alvo pessoas 
com defi ciência e também pre-
vê prioridade de imunização 
para tutores e cuidadores des-
ses indivíduos. Solicita ainda 
inclusão de mães solo nas pri-
meiras fases de vacinação.

Profi ssionais da educação 
e pessoas com defi ciência fi -
guram entre os grupos com 
mais pedidos de inserção. Para 
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| COVID | Duas 

propostas são do Ceará. José Guimarães prioriza agricultores. 

Célio Studart inclui defi cientes, cuidadores e mães solo

PARLAMENTARES QUEREM 
PRIORIDADE NA VACINAÇÃO 
PARA  CATEGORIAS

MARIA EDUARDA PESSOA
politica@opovo.com.br

estes setores sociais, foram 
nove projetos de lei apresen-
tados, sendo cinco dedicados 
a defi cientes e quatro a edu-
cadores e demais profi ssionais 
da rede de ensino. Vale desta-
car que, no plano vigente, são 
consideradas apenas pessoas 
com defi ciência permanente 
grave, correspondendo à fase 
três da faixa prioritária.

No cronograma do Ministé-
rio da Saúde, foram elencadas 
27 categorias preferenciais, o 
que corresponde a uma mé-
dia de mais 77,2 milhões de 
brasileiros, segundo a proje-
ção do órgão. A pasta afi rma 
ter priorizado “a vacinação 
de determinados grupos para 
garantir o funcionamento dos 
serviços de saúde, a proteção 
dos cidadãos com maior ris-
co para coronavírus, além da 
preservação do funcionamen-
to dos serviços essenciais”. 
LEIA MAIS NA 18

SENADO

O senador 
Nelsinho Trad 
(PSD-MS) 
apresentou 
projeto de 
indicação 
benefi ciando 
outras quatro 
categorias: 
Dentistas, 
fi sioterapeutas, 
garçons e 
fonoaudiólogos



O DESEMPENHO DE 

BOLSONARO NA PANDEMIA

Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostrou a pior 
avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro no 
combate à Covid-19 desde o início da pandemia. Para 54% 
das pessoas ouvidas, o trabalho do presidente nessa área é 
ruim ou péssimo. A mim, não é surpresa. O País atravessa o 
momento mais crítico da pandemia, é natural que a avaliação 
do presidente seja a pior.

O que me chamou atenção foi outro número. Houve 22% das 
pessoas que disseram que o desempenho do presidente no 
combate à pandemia é ótimo ou bom.

Nem Bolsonaro acha isso. Se achasse, não estaria com o 
quarto ministro da Saúde em um ano de pandemia.

MÉDICOS

A disputa política está instaurada entre os médicos cearenses, 
e a temperatura não baixou desde o mês passado, com a eleição 
da diretoria do Sindicato dos Médicos. É travada uma disputa 
de notas, uma a favor do trabalho de Bolsonaro e outra conta.

Já viu se seu médico está na lista dos que são a favor de 
Bolsonaro ou dos contrários? Sem esquecer, claro, dos muitos 
que não estão em nenhuma delas.
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O saldo da pandemia no 

mercado de trabalho cearense 

ao fim de 2020 foi de fechamen-

to de 349 mil vagas de trabalho 

e aumento de 21% da quanti-
dade de pessoas que vinham 
procurando oportunidades e 

deixaram de procurar emprego 

nos 30 dias anteriores à pesqui-
sa, os chamados desalentados. 

Os dados foram compilados em 
estudo divulgado pelo Instituto 

de Desenvolvimento do Tra-

balho do Ceará (IDT-CE) e são 

de origem da Pesquisa Nacio-

nal por Amostra de Domicílio 

Contínua (PnadC). A análise 

estima que, se as pessoas em 
idade ativa para o mercado de 

trabalho (a partir de 14 anos) 
fossem somadas aos desocu-

pados, o índice de desemprego 

do Ceará passaria dos 17% ao 
fim do ano passado.

O quadro alarmante do mer-

cado de trabalho se refere 
tanto aos formais quanto aos 
informais. Autor do levanta-

mento e analista de Mercado 

de Trabalho do IDT-CE, Erle 

Mesquita, esclarece que a 
própria pandemia contribuiu 

com que a busca por empre-

go fosse diminuída, seja por 
medo de contrair a doença 

enquanto busca recolocação, 
seja pela liberação do auxílio 
emergencial e FGTS inativo e 

auxílio desemprego para os 

que foram dispensados no 
início da pandemia.

“O estudo mostra que a 
pandemia potencializou os 

problemas no mercado de tra-

balho cearense, pois a taxa de 

desemprego no Ceará sempre 

permaneceu muito alta desde 

2016, acima de dois dígitos. É 
um drama especialmente para 

os trabalhadores que depen-

dem de diária por conta da 

pandemia, que necessita real-
mente de medidas compen-

satórias”, observa Erle. Vale 

ressaltar que seis em cada dez 
postos de trabalho fechados 

(216 mil dos 349 mil totais) du-

rante a pandemia em 2020 fo-

ram de assalariados sem car-

teira de trabalho assinada.

O professor Eneas Arraes 
Neto, fundador do Laborató-

rio de Estudos do Trabalho e 

Qualificação Profissional da 
Universidade Federal do Ceará 

(Labor-UFC), destaca que não 
podemos simplificar a análise 
e considerar que apenas o au-

xílio emergencial fez com que 
os trabalhadores ficassem em 
casa e não procurassem traba-

lho. Isso pode ter sido realidade 

de parte deles, como os idosos 

não aposentados e os que pos-

suem alguma comorbidade. 

Mas, alerta que o quantitativo 
de pessoas fora da força de tra-

balho, ou seja, que não procu-

raram emprego nos últimos 12 
meses, é alarmante.

“Esse benefício explica em 
parte, pois as pessoas em situa-

ção de maior risco de saúde se 

desestimularam a ir procurar 

trabalho. Mas, o sentimento 

de que a economia não anda, 
o aumento do desemprego na 

pandemia e o agravamento da 

pandemia, é o pior, pois isso 

gera um quadro de desânimo e 
angústia em relação ao traba-

lho”, observa.

Os dados ainda revelam que 
o resultado setorial foi de saldo 
negativo entre todos os seg-

mentos fora o da construção 
civil (abertura de 5 mil vagas). 

Comércio (-112 mil vagas), ser-

viços domésticos (-63 mil va-

gas) e alojamento e alimentação 
(-50 mil) são os setores com os 
piores saldos.

Erle Mesquita ressalta que 
essa queda brusca fez com que 
a massa de rendimentos de-

crescesse 12,4% devido à redu-

ção do nível ocupacional, mes-

mo com a alta do rendimento 

médio dos ocupados (+2,4%).
A reflexão que o analista do 

IDT faz é sobre o quadro de cri-
se de longa duração no mercado 

de trabalho no Ceará, que ain-

da não se recuperou da última 

crise, em 2015, e que se mostra 
num quadro de alta rotativida-

de mensal, com muitos demiti-

dos e muitos contratados, num 

ciclo que não abre espaço para 
expansão do emprego. 

| TRABALHO | Levantamento do IDT-CE, com 

dados do IBGE, detalha impacto da pandemia no 

mercado de trabalho formal e informal

Pandemia gera fim 
de 349 mil vagas e 
aumento de 21% dos 
desalentados em 2020

Fabio rodrigues PozzeboM/agênCia brasil

Desempenho do mercado foi aquém da 
necessidade dos que buscam emprego 

no Ceará. saldo negativo na maioria dos 
segmento, menos construção civil

samuel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br

ediçÃo: aDailma menDes  |  adailMa.Mendes@oPoVodigital.CoM
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Pressionado pela alta dos 
preços dos alimentos e dos com-
bustíveis, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central decidiu, por unanimi-
dade, elevar a Selic (a taxa bási-
ca da economia) em 0,75 ponto 
porcentual, para 2,75% ao ano.  
Depois de sete meses com os ju-
ros no menor nível da história, 
essa é a primeira elevação na 
Selic desde julho de 2015.

A previsão do mercado é de 
que a taxa continue avançan-
do, terminando 2021 em 4,5% 
ao ano e 2022 em 5,5% ao ano. 
Além de surpreender com a 
alta, o Copom já avisou que an-
tevê um novo ajuste da mesma 
magnitude na próxima reunião, 
nos dias 4 e 5 de maio. Mantida 
essa previsão, a taxa subiria no-
vamente dos atuais 2,75% para 
3,5% ao ano.

Segundo os membros do Co-
pom, a prescrição será adotada 
a menos que haja uma “mudan-
ça significativa” nas projeções 
de inflação ou no balanço de 
riscos. O Copom ainda ressaltou 
que “perseverar no processo de 
reformas e ajustes necessários 
na economia brasileira é essen-
cial para permitir a recupera-
ção sustentável da economia”.

Na prática, quanto menores 
os juros básicos da economia, 
mais barato fica o crédito para 
empresas e famílias, o que pos-
sibilitou o crescimento dos fi-
nanciamentos no auge da crise 
e ajudou a segurar as quedas 
na atividade e no emprego.  
Ao voltar a subir os juros, o Co-
pom mira a inflação de médio 
e longo prazo, tentando evitar 
que alta dos preços se dissemi-
ne na economia.

O centro da meta de inflação 
perseguida pelo BC em 2021 é de 
3,75%, com margem de 1,5 pon-
to (de 2,25% a 5,25%). A meta de 
2022 é de 3,50%, com margem 
de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), 
enquanto o parâmetro para 
2023 é de inflação de 3,25%, 
com margem de 1,5 ponto (de 
1,75% a 4,75%).

A decisão foi o primeiro 
teste e tudo indica mais difí-
cil até agora para o presidente 
do BC, Roberto Campos Neto, 
e sua equipe após o Congresso 

aprovar no mês passado a au-
tonomia da instituição, com a 
justificativa de garantir a con-
dução da política de juros sem 
pressões políticas.

A perspectiva de a economia 
brasileira entrar em recessão 
técnica, no segundo trimestre 
deste ano, num quadro de re-
crudescimento da pandemia, 
combinado com medidas de iso-
lamento e lockdown, só amplia 
o desconforto com a medida.  

| 6 ANOs sEM AltA |  O Copom avisou, ainda, 

que antevê um novo ajuste da mesma magnitude entre 4 e 5 de maio

Taxa Selic sobe 0,75 ponto 
percentual e surpreende 
mercado

raphael rbeiro/bCb

A decisão foi o primeiro teste para o 
presidente do bC, roberto Campos, e sua 

equipe após autonomia da instituição

Com a inflação em 12 meses se 
aproximando de 7% em abril, 
desemprego e PIB negativo, a 
economia vive uma situação 
classificada como estagflação.

Em nota, a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) classi-
ficou a decisão de apressada. 
Para a entidade, seria mais 
prudente esperar para avaliar o 
comportamento da inflação nos 
próximos meses, em vez de ele-
var a Selic. (Com agências)

A elevação da taxa Selic de 2% para 
2,75%, em certa medida, surpreendeu 
o mercado pela intensidade. As apos-
tas estavam em uma elevação de 0,5 
pontos percentuais de 2% para 2,5%. 
Um dos canais de transmissão da polí-
tica monetária é exatamente o crédito. 
Quando Banco Central eleva a taxa bá-
sica de juros, as outras taxas múltiplas 
da Selic, na ponta, tais como o crédito 
imobiliário, o crédito para o consumo, 
o crédito para produção, enfim, todas 
essas taxas também se elevam. Em 
via de regras, elas se elevam numa in-
tensidade maior do que foi a elevação 
realizada pelo Banco Central. Quando 
acontece o contrário e a Selic é corta-
da, as instituições financeiras cortam 
as taxas lá na ponta, mas em uma in-
tensidade menor. Isso quando cortam. 
Então, vale destacar que o crédito deve 
ficar mais caro. Portanto, se ele fica 
mais caro a demanda por crédito cai e 
esse é um dos objetivos de elevar a Se-
lic, que é conter a demanda por crédito 
e a expansão do crédito para evitar ali-
mentação inflacionária.

Crédito deve 
ficar mais caro 

Análises

As principais razões para esse au-
mento foram: a perspectiva de au-
mento da inflação; a alta do dólar 
também faz com que o governo tenha 
essa decisão; os aumentos dos casos de 
Covid-19 porque isso acaba atrasando 
um pouco a recuperação econômica 
e significa que o governo vai ter mais 
gastos, como a gente já está vendo a 
volta do auxílio emergencial. Esse au-
mento dos gastos públicos faz com que 
a economia tenha uma demora maior 
ainda na retomada. Em relação aos 
investimentos, quando há um aumen-
to da taxa Selic, na realidade, quem 
tem dinheiro em poupança ou apli-
cado em títulos públicos ou na maio-
ria das aplicações financeiras tem um 
ganho porque a rentabilidade passa a 
ser maior. É um movimento inverso. O 
governo precisa captar mais. Para que 
ele precise captar mais e honrar seus 
compromissos, ele tem que atrair o in-
vestidor. Então, essa atração se dá com 
o aumento da taxa. O viés agora é de 
subida da taxa Selic, devendo encerrar 
aí em torno de 4% ou 4,5%. 

Aumento busca 
atrair investidor

ricArdo eleutério
Conselheiro do Corecon-Ce

ives cAstelo brAnco,
Vice-presidente do ibef-Ce
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Aviso excepcionalmente, não temos a coluna da jornalista Neila Fontenele.

planos de saúde informam que 
negociaram com fornecedores para que o 

abastecimento não seja comprometido

FaBIo lIMa

| aumEnto da dEmanda | Maiores planos 

de saúde do Ceará afirmam que abastecimento 
está garantido em suas unidades

Unimed e Hapvida 
afastam risco de 
falta de oxigênio

O aumento dos casos de Co-
vid-19 que levou mais pessoas 
à internação nos hospitais não 
deve comprometer o forneci-
mento de oxigênio das unida-
des de atendimento dos dois 
maiores planos de saúde do 
Ceará. Unimed e Hapvida re-
chaçam o risco de desabaste-
cimento e enumeram ações fei-
tas para evitar este problema.

Sem revelar valores ou 
quantidades, a Unimed For-
taleza informou que “tem se 
antecipado nas decisões para 
oferecer o melhor atendimen-
to possível para seus clientes”, 
ao citar o aluguel de duas usi-
nas de produção de oxigênio 
medicinal, além da troca do 
tanque principal do Hospital 
Unimed por outro com o do-
bro da capacidade, além de 
adquirir um tanque de oxigê-
nio exclusivo para o hospital 
de campanha.

As ações foram necessárias 
porque com a nova onda da 
pandemia de Covid-19, “o con-
sumo de oxigênio no Hospital 
Unimed praticamente tripli-
cou comparando o momento 
atual com o período anterior 
à pandemia”. “Em relação ao 
pico do ano passado, registra-
do em maio, o consumo atual-
mente está sendo duas vezes 
maior, além do uso no hospital 
de campanha”, revela sem ci-
tar as quantidades.

Responsável por cerca de 
310 mil vidas no Ceará, con-
forme aponta o balanço feito 
pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), a Uni-
med Fortaleza ainda informa 
“que está em constante nego-
ciação com a empresa forne-
cedora de gases para garantir 
o fornecimento de oxigênio no 

Hospital Unimed”.

Responsável por cerca de 
555 mil beneficiários, segun-
do o último levantamento da 
ANS, o Hapvida informou tam-
bém por nota que “apresentou 
previamente o planejamento 
da previsão de consumo ao 
fornecedor de oxigênio e, até 
o momento, não foi apontado 
nenhum risco de desabasteci-
mento em nossa rede”.

“A empresa tem o controle 
de todos os tanques com APP 
em tempo real. O Sistema in-
forma ainda que, por ter uma 
rede verticalizada, é possível 
ter o controle de toda a ope-
ração, ampliar estrutura de 
atendimento e fazer adequa-
ções sempre que necessário”, 
reforçou.

No Ceará, devido a casos 
observados em outros estados 
e ameaças de empresas locais, 
o desabastecimento de oxigê-
nio nos hospitais públicos de 
atendimento prioritário para 
Covid-19 preocupou autorida-
des e foi alvo até de recomen-
dações do Ministério Público.

No último dia 16, em trans-
missão nas redes sociais, o 
governador do Ceará, Camilo 
Santana (PT), anunciou medi-
da para normalizar o forneci-
mento de oxigênio hospitalar 
para o Interior. Após fim de 
semana de negociações com a 
empresa White Martins, teve 
início, nesta madrugada, o 
carregamento de caminhões 
que vão possibilitar a amplia-
ção do envasamento de cilin-
dros utilizados em municípios 
cearenses. O objetivo é garan-
tir a normalidade do atendi-
mento às cidades. 

Leia mais nas páginas 18 e 19
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No Ceará, 81 municípios po-
dem avançar para a 2ª fase da 
imunização, que contempla ido-
sos acima de 60 anos, conforme 
a Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa). Contudo, o início do pro-
cedimento depende da logística 
de cada prefeitura, o que deve 
acontecer à medida em que no-
vas doses chegarem ao Estado. 
Fortaleza, Sobral e Caucaia ain-
da não têm previsão de quando 
vão avançar para a 2ª fase. 

O avanço é permitido após o 
Ceará ter ultrapassado a esti-
mativa de vacinação do Minis-
tério da Saúde (MS) ao vacinar 
mais de 75% dos grupos priori-
tários da fase 1, estipulado por 
meio do Plano Nacional de Imu-
nização (PNI). Segundo a pasta, 
do primeiro grupo de contem-
plados já receberam a primeira 
dose da vacina 104,5% dos ido-
sos a partir de 75 anos e 71,87% 
dos profi ssionais da saúde. Na 
manhã dessa quarta, chegou 
ao Ceará o nono lote de vacinas, 
com 187.400 doses do imunizan-
te CoronaVAC/Butantan.

“Nesse momento, (as cida-
des da lista) já podem começar 
a vacinar os idosos acima de 60 
anos. Com o novo lote de Coro-
naVac que foi distribuído hoje, os 
municípios podem avançar”, ex-
plica Magda Almeida, secretária 
executiva de Vigilância e Regu-
lação da Sesa. Ela acrescenta 
que a lista está sendo divulgada 
para que a gestão dos respecti-
vos municípios “possam se pro-
gramar para a vacinação dos 
seus grupos prioritários”. 

Ela acrescenta que os mu-
nicípios com índice acima de 
100% estão vacinando além do 
que foi previsto pelo MS. No 
entanto, a secretária frisa que 
ainda é preciso aumentar a 
quantidade de vacinas e a velo-
cidade de imunização.

Procurada pelo O POVO, a 

Secretaria da Saúde Munici-
pal (SMS) afi rmou que o foco da 
vacinação em Fortaleza é ain-
da o grupo prioritário da fase 1, 
garantindo que as novas doses 
ainda não foram distribuídas 
ao Município. Não há, por isso, 
previsão de quando a segunda 
fase de imunização será inicia-
da, mas anúncio será feito assim 
que data existir.

Ontem fi las longas de profi s-
sionais de saúde foram registra-
das, no Centro de Eventos, após 
problema no agendamento de 
vacinação. De acordo com re-
latos no local, os trabalhadores 
que estavam agendados para 
ontem e receberam o aviso da 
vacinação muito tarde.

A Secretaria da Saúde de So-
bral informou que o município 
continua na primeira fase de 
vacinação, aguardando chegada 
de novos lotes. “Iremos iniciar 
ainda para os idosos de 77 anos, 
assim que o novo lote chegar”, 
respondeu a assessoria de im-
prensa da pasta.

A Secretaria da Saúde Cau-
caia afi rmou que também con-
tinua na primeira fase de imu-
nização. “Até o momento, foram 
imunizados 6.085 idosos acima 
de 75 anos. Obedecendo os gru-
pos prioritários da fase 1 e a dis-
tribuição de doses realizada pelo 
Governo do Estado, o objetivo 
ainda é avançar na imunização 
do grupo 1 e à medida que o mu-
nicípio receber novas doses será 
iniciada a fase 2”, apontou.

A campanha de imunização 
no Estado conta com quatro fa-
ses iniciais. No inicio deste mês, 
o cadastramento de vacinação 
foi aberto aos grupos prioritários 
das três outras etapas. Logo em 
seguida, acesso também foi libe-
rado para a população que não 
se enquadra nesses perfi s, com 
inscrições até o dia 27 de março. 
Todo o processo é realizado onli-
ne, no site Saúde Digital.  (cola-
borou Ana Rute Ramires)

Leia mais na 8, 12 e 19

| PLANO DE VACINAÇÃO | Avanço depende do recebimento de 

vacinas. Fortaleza, Sobral Caucaia ainda não têm previsão de início da vacinação da 2ª fase

 MUNICÍPIOS PODEM COMEÇAR 
º FASE DE IMUNIZAÇÃO CONTRA 
COVID

AURELIO ALVES

FILAS de profissionais de saúde para tomar 
a vacina no Centro de Eventos

CASOS

O Ceará 
registrou 
3.850 novos 
casos e 119 
novos óbitos 
por Covid-19 
em 24 horas. 
Ao todo, foram 
registrados 
484.921 casos 
confirmados e 
12.585 óbitos 
até ontem, 
17, segundo o 
IntegaSUS

GABRIELA ALMEIDA
gabrielaalmeida@opovo.com.br

Casos da variante confi rmados 
Ceará. Coronavírus

Nota técnica da Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa) aponta 
para dez casos confi rmados de 
pacientes infectados com a va-
riante brasileira do SARS-CoV-2, 
o novo coronavírus. No total, o 
Centro de Informações Estra-
tégicas em Vigilância em Saúde 
do Ceará (CIEVS/CE) contabili-
zou 382 notifi cações de pacientes 
com suspeita da nova variante, 
sendo 260 (68,06%) residentes 
no território cearense.

Entre os pacientes com a va-
riante oriunda de Manaus (VOC 
P.1/B.1.1.28.1), seis são do sexo 
masculino e quatro do feminino. 
Sete foram atendidos na rede 
privada e os outros três na rede 
pública. A faixa etária vai de 21 
a 91 anos, com média de idade 
de 55 anos. Conforme a Sesa, 
seis pacientes são residentes de 
Fortaleza, dois de Manaus, um 
de Rondônia e um de Meruoca, 
cidade cearense distante 263,8 
quilômetros da Capital.

No total, o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia do Ceará 
(Hemoce) já analisou 427 amos-
tras.  Desse total, 382 notifi ca-
ções fi guram como casos sus-
peitos, 161 (42,15%) são viajantes 

e 221 (57,85%) contactantes. 
Quarenta e cinco amostras ana-
lisadas foram descartadas para 
a nova variante. 

Entre os casos suspeitos, 62 
(16,27%) são residentes do es-
tado do Amazonas, 17 (4,45%) 
do Rio de Janeiro, dois (0,52%) 
de Roraima, dois do Amapá 
(0,52%), oito do Pará (2,09%), 
12 de São Paulo (3,14%), um 
de Sergipe (0,26%), oito do 
Piauí (2,09%), quatro da Bahia 
(1,05%), três do Rio Grande do 
Norte (0,79%) e três de Per-
nambuco (0,79%).

“No intuito de contribuir 
com a vigilância epidemiológi-
ca molecular dos genomas de 
SARS-CoV-2 circulantes no Es-
tado do Ceará, a Rede de Vigi-
lância Genômica Fiocruz comu-
nicou, no dia 9 de março deste 
ano, a fi nalização da análise 
de dez genomas completos de 
amostras positivas para o SAR-
S-CoV-2. Foram enviadas ainda 
29 amostras para sequencia-
mento. A Fiocruz liberou 12 ge-
nomas para a Sesa, sendo dez 
da nova variante”, fi nalizou a 
nota divulgada pela Sesa na úl-
tima semana. (Ítalo Cosme)

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



Empresas realizam campanha para 
arrecadar cilindros de oxigênio

Simec. Iniciativa também pretende ajudar na logística

Com os recentes problemas 
na logística e na distribuição de 
cilindros de oxigênio hospitalar 
para municípios cearenses, o 
Sindicato das Indústrias Meta-
lúrgicas Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico no Estado do Ceará 
(Simec) lançou a campanha “Va-
mos manter o Ceará respiran-
do”. Em nota publicada e assi-
nada pelo presidente do Simec, 
Sampaio Filho, a instituição faz 
um apelo aos que compõem 
parte das indústrias metalme-
cânicas do Estado.

“Temos uma oportunidade 
ímpar de dar a nossa contribui-
ção para a preservação da vida 
do povo cearense. Em nossas 
empresas, utilizamos cilindros 
recarregáveis de aço, que são 
compatíveis com aqueles utili-
zados para o abastecimento de 
oxigênio nos postos de saúde e 
hospitais”. O movimento tam-
bém busca colaborar com solu-
ções de logística.

Annette de Castro, vice-pre-
sidente da Mallory e uma das 
organizadoras do movimen-
to, mostra preocupação com a 
atual situação do Ceará. “Cada 
hospital está buscando se virar 
com o consumo mais elevado, a 
maioria está com o consumo em 
dobro. 154 dos 184 municípios 
utilizam somente cilindros. Eles 
não têm outra opção de oxigê-
nio. Lançamos essa campanha 
porque entendemos que exis-
tem cilindros parados em vários 
lugares do Estado.”

Fundadora e Líder do Gru-
po Mulheres do Brasil Núcleo 
Fortaleza, ela conta que a ação 
busca angariar cilindros de 
forma momentânea. “O que 
estamos pedindo é que as pes-
soas emprestem esse cilindro 
durante o momento de pande-
mia. Estamos à disposição para 
ajudar nessa logística e ten-
tar entregar para pessoas que 
precisam dos cilindros para 

MUNICÍPIOS QUE PODEM AVANÇAR
2ª FASE

Antonina do 
Norte

Aracati

Ararendá

Aratuba

Assaré

Baixio

Barro

Beberibe

Camocim

Capistrano

Cariré

Caririaçu

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Choró

Chorozinho

Cruz

Deputado 
Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Independência

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itapiúna

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jucás

Limoeiro do 
Norte

Madalena

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Mombaça

Monsenhor 
Tabosa

Mucambo

Mulungu

Novo Oriente

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Pentecoste

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeré

Reriutaba

Saboeiro

Salitre

Santana do 
Cariri

São Benedito

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Uruburetama

abastecerem as suas unidades 
de atendimento”, relata.

Empresas, indústrias ou 
pessoas físicas interessadas 
em colaborar com a causa, 
emprestando cilindros recar-
regáveis de aço, podem entrar 
em contato por email(simec@
simec.org.br) ou telefone: (85) 
9 9970-9071. Os equipamentos 
serão recolhidos pelo Simec.

Segundo Annette de Cas-
tro, 142 cidades já foram 

pesquisadas para entender os 
principais problemas enfrenta-
dos por elas. “Queremos tentar, 
de uma forma ou outra, ajudar 
os hospitais nesse momento de 
difi culdade. Tem difi culdade de 
internet, computador para re-
gistrar as vacinas, câmaras de 
refrigeração, estamos pesqui-
sando tudo isso e procurando 
racionalizar para que possamos 
ajudar da melhor forma possí-
vel”, diz. (Gabriel Borges)
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Lockdown, distanciamen-
to social e os demais cuidados 
sanitários que buscam comba-
ter a propagação do coronaví-
rus parecem fazer parte de um 
“universo paralelo” para aque-
les que sequer possuem o bá-
sico para sobreviver, como ter 
acesso a uma moradia.

Essa é a situação de muitas 
pessoas em situação de rua 
que vivem no coração de For-
taleza, a Praça do Ferreira. 
Habituados ao esquecimento 
social, a sensação de invisibi-
lidade não é diferente duran-
te a maior crise sanitária da 
era moderna, defi nição dada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para a pande-
mia do coronavírus.

“Quando o Centro tava aber-
to eu ainda conseguia fazer um 
dinheirinho com a reciclagem, 
mas com isso de fechar tudo 
não tem reciclagem, eu vou 
fazer o quê? Vou pra onde? Só 
posso fi car aqui”, conta Riveli-
no Lopes, 41, que está moran-
do na rua há mais de 10 anos.

Desde o último sábado, 13, 
passou a vigorar o novo de-
creto que determina lockdo-
wn em todos os municípios 
cearenses. Para aqueles que 
vivem em situação de vulnera-
bilidade, não há como separar 
o “lar” das ruas da Capital.

“Só tenho esperança que as 
coisas possam melhorar por-
que não acho que tem como 
fi car pior, o que vai ser da 
gente que já moramos na rua? 
Muita gente tem pena e acaba 
dando alguma coisinha, mas 
ajuda mesmo é só de Deus”, 
desabafa Rivelino, que conta 

ter abandonado sua casa após 
problemas com a família.

Dentre os relatos encontra-
dos pelo Centro de Fortaleza, 
José Henrique, 62, é uma ex-
ceção. Ele conta que é formado 
em Filosofi a e mestre em Teo-
ria Literária pela Universida-
de Nacional de Brasília (UNB). 
Henrique apresenta o diploma 
ao contar sua história.

“Já são mais de dez anos 
nessa luta, vivemos em um 
processo de neoliberalismo 
que prega a exclusão. Eu che-
guei em Fortaleza em feverei-
ro, antes passei por Manaus e 
Roraima. Muita gente pensa 
que somos porcos ou cachor-
ros. Eu estou na rua para co-
laborar com a população que 
vive nesta situação”.

Sobre o lockdown que vigo-
ra no Ceará, ele diz entender os 
dilemas da pandemia, mas dis-
corda das medidas adotadas.

“O lockdown é uma tre-
menda insensatez. É um mas-
sacre à população de baixa 
renda e aos que vivem em si-
tuação precária. É claro que 
a pandemia existe e ninguém 
vai negar, mas tem de haver 
um ajuste nos horários para 
que a Cidade possa continuar 
subsistindo. Em relação à po-
pulação em situação de rua, 
temos que ter uma bandeira 
mínima, que é a concessão de 
um aluguel social”, destaca 
José, que considera o Poder 
Público inefi ciente.

No último dia 11, o prefeito de 
Fortaleza, José Sarto, anunciou 

uma série de medidas que visa 
a proteção social à população 
mais vulnerável. Segundo a 
Prefeitura, pelo menos 392 mil 
pessoas serão benefi ciadas. Du-
rante os próximos três meses, 
108 mil cestas básicas serão dis-
tribuídas a famílias de alta vul-
nerabilidade.

Durante os próximos quatro 
meses, a Prefeitura de Fortale-
za planeja entregar diariamen-
te mil quentinhas e 400 sopas 
às pessoas em situação de rua 
e vulneráveis na Capital. A Po-
der Público também pretende 
disponibilizar locais de banho e 
dormitórios para essa popula-
ção, além de fazer a manuten-
ção de três novos abrigos para 
atendimento de crianças e ado-
lescentes, durante um ano.

| PANDEMIA | Com redução de 

circulação, pessoas que estão morando na rua sentem com mais intensidade os impactos do lockdown

SEM MOVIMENTO, DIFICULDADES 
PARA PESSOAS QUE MORAM NA RUA 
CRESCEM NO LOCKDOWN

 THAIS MESQUITA

 POPULAÇÃO que está vivendo 
na rua enfrenta dificuldades no 
período de lockdown 

GABRIEL BORGES
Especial para O POVO

FA
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A

PRAÇA DO FERREIRA fica 
quase sem movimento 

durante o lockdown
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| ChuvAS E trovõES |  Registros foram acompanhados de chuva 

em pelo menos 72 municípios entre as 7 horas de terça até o mesmo horário de ontem

 650 raios foram registrados 
durante chuvas da madrugada 
no Ceará

 FCo Fontenele

ENEL contabilizou 42.417 raios em todo o estado desde o 
início do ano. Fortaleza registrou 16 raios em 2021

As chuvas fortes da madru-
gada de ontem, 17, assustaram 
muitos cearenses. Relatos de 
trovões, acompanhados tam-
bém do registros de raios, 
foram constantes nas redes 
sociais. Segundo a Enel Dis-
tribuição Ceará, de terça para 
ontem foram contabilizados 
656 raios, com maior número 
de registros em Santa Quitéria 
(193), Hidrolândia (167) e Rus-
sas (44). A Capital não regis-
trou descargas nas últimas 24 
horas, acumulando apenas 16 
raios em 2021.

Esses registros vieram 
acompanhadas de chuvas em 
pelo menos 72 municípios do 
Estado, entre as 7 horas de ter-
ça até o mesmo horário de on-
tem. Os maiores registros fo-
ram em municípios da Ibiapaba 

e Litoral Norte, segundo os da-
dos da Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídri-
cos (Funceme). Coreaú (Posto 
Sitio Urubu), com 52mm, Trai-
ri (Posto Trairi), com 50mm e 
Martinópole (Posto Martinópo-
le), com 46mm são os destaques 
do dia com as máximas de volu-
me registradas.  

De acordo com os dados par-
ciais registrados até a manhã 
de ontem, 17, foram contabi-
lizados 42.417 raios em todo o 
Estado desde o início do ano, 
por meio do Sistema de Monito-
ramento e Alerta, que monito-
ra, entre outras ocorrências, as 
descargas atmosféricas. Dentre 
as macrorregiões mais afeta-
das: Sertão de Crateús lidera 
os registros, com um total de 
8.016 raios; seguido pelo Litoral 
Norte (6.477) e Sertão de Sobral 
(6.313). A Grande Fortaleza é a 
macrorregião com menos re-
gistros de raios neste ano, tota-
lizando 345 descargas.

Até então, os municípios mais 
atingidos são Granja (3.066), 

Santa Quitéria (1.676), Crateús 
(1.547), Sobral (1.257) e Morada 
Nova (1.139). Neste mês de mar-
ço, foram registradas mais de 
13 mil descargas, com destaque 
para o primeiro dia do mês que 
segue com a maior incidência 
de descargas atmosféricas no 
Ceará, totalizando 2.429. En-
tretanto, fevereiro ainda lidera 
com o maior volume no ano, to-
talizando 20.960. 

Os municípios que mais rece-
beram a descarga atmosféri-
ca em janeiro e fevereiro fo-
ram: Granja (2.607), Crateús 
(1.238), Santa Quitéria (887), 
Tamboril (841) e Tianguá 
(625). Em 2019, mais de 60% 
dos raios também haviam 
sido registrados nesses mu-
nicípios, sendo o maior nú-
mero em Santa Quitéria.

Além de chuvas, ventos for-
tes, queimadas e descargas 
atmosféricas, o Sistema de 
Monitoramento e Alerta auxi-
lia na verificação de possíveis 

ocorrências na rede da distri-
buidora, como explica a Enel. O 
sistema funciona 24 horas por 
dia pelo Centro de Controle do 
Sistema (CCS), a partir de saté-
lite, com dados fornecidos em 
tempo real pelo Climatempo. 

A empresa afirma também 
que com essas informações os 
técnicos e os engenheiros mo-
nitoram, em tempo real, todo 
o Ceará e, em caso de alguma 
ocorrência, pode agir de ma-
neira mais assertiva e rápi-
da, otimizando o serviço em 
caso de interrupção no forneci-
mento de energia. 

JúLia DuartE

anajuliadf2@gmail.com

eSPeCIal Para o PoVo

mil descargas elétricas 
foram registradas no 
mês de março

13





Cuidados durante a 
tempestade

DEntro DE CASA

Evitar o uso do celular, secador 
de cabelo e ferro elétrico 
conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou 
torneira elétrica;

evitar consertos de instalações 
elétricas;

Se possível, permanecer dentro 
de casa enquanto a tempestade 
durar.

ForA DE CASA

Evitar contato com objetos 
metálicos, como cercas de arame, 
tubos metálicos e principalmente 
linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como 
campos abertos, piscinas, lagos, 
praias, árvores isoladas, postes e 
locais elevados.
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO
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É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

Na vesperal sabadina do Cipó do Médico Humanitário 
Joaquim Gadelha, fui introduzido ao casal Luigi Matia.

Ele, italiano de berço, e ela, Júlia Cardoso, irmã do 
recentemente assumido prefeito de Caucaia.

Conversa vai, conversa vem, surgiu a oportunidade de 
abordar estandarte que criei especialmente. 

Agora é Pra Valim, uma exaltação a seus passos iniciais na 
área da limpeza pública.

Inclusive, promovendo o retorno à nossa região da acima de 
qualquer discussão Marquise. 

Os paracumbucanos, imediatamente beneficiados, são dos 
primeiros agradecidos. 

PAULO Porto Lima e Dimas Barreira, 
ambos ligados a transportes 

GENTIL & CAPAZ 

Face excelso tratamento ministrado à sua mãe, Beatriz, a 
Mulher do Século.

Os Philomeno festejaram com efusivo almoço natalício de 
Weyber Xavier. 

NA QUINTA 

Wilma Patrício e André Rosa. 

Que pode vir a ser da família. 

CRISTÃOS NOVOS 

Coluna completa folhinhas de hoje com dois estreantes do 
Sociedade Cearense. 

E ambos paracumbucanos, João Mendonça e Márcio Parayba, 
médico da representação waiwaiquiana. 

RONDA DOS NATAIS 

Quinta, 18 de março: Aldonso 
Palácio Filho, atual comandante do 
grupo de combustíveis .... Ana Rosa 
de Paula .... Carlito Pamplona .... 
Carlos Henrique Queirós, da Pague 
Menos .... Maria Célia Ferreira 
Gomes, que foi primeira-dama do 
Estado, hoje, senatoriza .... Tereza 
Gurgel. 

BON MOT

É ABSURDO DIVIDIR 
AS PESSOAS EM 
BOAS E MÁS. ELAS 
SÃO APENAS 
ENCANTADORAS OU 
TEDIOSAS. (Oscar Wilde)

| SAÚDE | A primeira tenda com 35 leitos de 

enfermarias no hospital já está em funcionamento

HGF instala leitos em 
tendas para atender 
casos que não são Covid

O Governo do Ceará anun-
ciou na última terça-feira, 16, a 
expansão de leitos no Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF). Serão 
três tendas anexas ao Hospital, 
com 104 leitos clínicos. O HGF 
confi rma que a primeira tenda, 
com 35 leitos clínicos, já está em 
funcionamento. Os novos leitos 
devem atender pacientes que 
são encaminhados com enfer-
midades não relacionadas com 
a Covid-19.

O intuito é fazer com o HGF 
tenha mais espaço dentro da 
unidade para atender pacien-
tes com coronavírus, direcio-
nando as outras demandas 
para as tendas. “A liberação 
desses leitos dentro da estru-
tura hospitalar nos permitirá 
receber mais 104 pacientes que 

necessitam de leitos na rede 
estadual para o tratamento de 
Covid-19”, afi rma o diretor-ge-
ral do HGF, Daniel de Holanda. 

O diretor-geral do HGF ex-
plica que a função desses lei-
tos é proporcionar um aten-
dimento ainda mais efi caz aos 
pacientes com Covid-19 dentro 
da atual estrutura do Hospital 
Geral. “Há uma necessidade 
maior de terapia complemen-
tar de oxigênio com pacientes 
com Covid-19. Isso demanda 
uma estrutura maior para a 
distribuição de gases. Hoje, esta 
estrutura se encontra dentro 
das enfermarias, na estrutura 
ofi cial do hospital”, fi naliza. 

Camilo Santana destacou em 
live nas redes sociais que há 
investimento para expandir o 
número de leitos para atender 
a população com Covid-19, po-
rém, deve haver um limite nes-
sa ampliação, dado o número 
limitado de médicos que atuam 
na linha de frente do enfrenta-
mento à doença.

“Há um limite por questão 

de equipes médicas, de profi s-
sionais, que muitas vezes estão 
exaustos, se dedicando 24 horas 
a essa pandemia. Por isso, a im-
portância das medidas preven-
tivas, do uso da máscara, evitar 
aglomerações e o isolamento 
social”, argumenta o chefe do 
Executivo estadual.

Daniel de Holanda também 
argumenta sobre a exaustão 
enfrentada pelos profi ssionais 
de saúde por causa da sobre-
carga nos atendimentos a pa-
cientes com Covid-19 e pede 
para que a população cearense 
se proteja.

“Praticamente, todas as 
equipes estão trabalhando já no 
seu limite, já vem no seu limite 
há pelo menos um ano. A gente 
pede encarecidamente à popu-
lação que realmente guardem 
o seu isolamento social, usem 
máscara, usem álcool gel, por-
que a situação inspira muito 
cuidado. Nós estamos passando 
por uma situação muito grave, 
uma crise sanitária”, ressaltou o 
diretor do HGF.

LEVI AGUIAR

cotidiano@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO
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É controverso, mas o For-
taleza avançou para a segun-
da fase da Copa do Brasil sob 
protestos da torcida nas re-
des sociais. A vitória por 1 a 
0 sobre o Caxias-RS, ontem, 
na serra gaúcha, não masca-
rou o mau futebol apresenta-
do pelo Tricolor e as críticas 
voltaram a aparecer.

O alvo segue sendo o téc-
nico Enderson Moreira. Sob 
o comando dele e apesar da 
invencibilidade, o Fortale-
za não conseguiu convencer 
em nenhuma das cinco par-
tidas da temporada 2021 até 
aqui. A de ontem parece ter 
sido a pior de todas. O time 
mostrou fragilidade na de-
fesa, especialmente em bo-
las aéreas, uma marcação 
desencaixada e teve baixo 
aproveitamento nas poucas 
chances que criou.

O melhor momento do 
Fortaleza foi exatamente o 
gol, marcado logo aos cin-
co minutos, não apenas pelo 
placar, mas também pela 
construção da jogada. Luiz 
Henrique acertou um passe 
por cima preciso para David, 
que dominou na grande área 
e bateu forte para as redes.

O meia foi ainda o autor de 
uma boa assistência para fina-
lização de Bruno Melo na late-
ral externa do gol e de um lan-
çamento para o próprio David, 
que não conseguiu deu sequên-
cia à jogada, ambos os lances no 
segundo tempo.

Mesmo sendo o principal 
articulador do time, Luiz 
Henrique foi substituído aos 
22 da segunda etapa por Ma-
theus Vargas, que deixou o 
gramado 19 minutos depois 
para a entrada de Juninho, 
como uma forma do técnico 
Enderson Moreira fechar a 
lacuna deixada pela expulsão 
do volante Pablo, aos 35, por 
força do segundo amarelo.

O restante do jogo foi quase 
todo de pressão do Caxias, prin-
cipalmente com bolas levanta-
das na grande área. Apesar de 
ganhar muitas das disputas 
aéreas, o Grená não teve ne-
nhuma cabeçada certeira, que 
obrigasse Felipe Alves a fazer 
uma defesa mais complicada. 
Na maioria das chances do ad-
versário, porém, o goleiro do 
Leão fez defesas seguras.

Com mais de 60% de posse 
de bola e buscando o ataque o 
tempo inteiro, no entanto, era 
natural que o Caxias conseguis-
se marcar em algum momento. 
E fez isso duas vezes, mas a ar-
bitragem anulou ambos os gols. 
No primeiro tempo, aos 23 mi-
nutos, quando Felipe Alves saiu 
mal em bola levantada na área e 
Mazola fez o domínio. Ele passou 
para John Cley, que apenas em-
purrou para o gol aberto.

À frente dele, porém, 

estava apenas um defensor 
do Fortaleza. Ao lado dele, na 
pequena área, um outro za-
gueiro até poderia dar condi-
ção, mas o corpo do atacante 
estava projetado para frente, 
dando a sensação de que o 
impedimento foi bem marca-
do. Era lance para VAR, que 
não é usado na primeira fase 
da Copa do Brasil.

O outro foi aos 18 minutos 
do segundo tempo, em uma 
cobrança de falta. Eduardo Di-
niz cruzou e Thiago Sales, em 
posição claramente irregular, 
cabeceou para o meio, deixando 
para Marllon apenas o trabalho 
de completar para as redes.

Apesar dos dois gols anu-
lados e do “Deus nos acuda” 

a cada bola cruzada para a 
grande área, o Fortaleza não 
mudou a postura e correu o 
risco até o fim. Os contra-a-
taques não eram tão constan-
tes e os que foram puxados 
foram mal aproveitados. Com 
a expulsão de Pablo, o regu-
lamento foi colocado embaixo 
do braço até o apito final.

Apesar da forma como acon-
teceu, a classificação é impor-
tante para o Fortaleza, que 
agora vai enfrentar, em tese, 
um adversário tecnicamente 
inferior ao Caxias (Penarol-AM 
ou Ypiranga-RS) e faturou uma 
cota de R$ 1,07 milhão. O foco 
do Leão agora é o Clássico-Rei 
de sábado, pela quarta rodada 
da Copa do Nordeste.

Brenno reBouças

brennoreboucas@opovo.com.br

Fizemos o jogo 

que era necessário 

fazer aqui. Um 

jogo que não é 

plasticamente 

bonito para 

ninguém, mas ele 

foi consistente”
Enderson moreira
técnico do Fortaleza

| Copa do Brasil | Fortaleza vence caxias-rs, avança à segunda Fase, mas 
preocupa pelo mau Futebol. classiFicação rende cota de mais de r$ 1 milhão
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LançamEnto de luiz Henrique 
para gol de david foi raro lampejo de 

futebol do Fortaleza

Caxias
4-2-3-1: M. Pitol; eduardo 
diniz, G. Mattis (G. Martins), 
Thiago Sales e Bruno Ré (G. 
Ramos); Juliano (Gleydson) e 
Marlon; Jhon Cley (tontini), 
d. oliveira e Milla (Giovanni 
Gomez); Mazola. 
téc: rafael lacerda.

Fortaleza
4-3-3 - Felipe alves; tinga 
(Ederson), Quintero, Wanderson e 
Bruno Melo; Matheus Jussa, 
Pablo e Luiz Henrique [Matheus 
Vargas (Juninho)]; torres 
(robson), Wellington Paulista e 
david (Carlinhos). 
téc: enderson Moreira.

Local: estádio Centenário, em 
Caxias do sul-rs
Data: 17/3/2021
Árbitro: ricardo marques ribeiro-MG
assistentes: Felipe alan oliveira-
MG e Celso luiz da silva-MG 
cartões amarelos: Guilherme 
Mattis, diogo, Marlon (CaX) tinga, 

Igor torres, Pablo (For)
cartões vermelhos: Pablo (For)
renda e público: jogo de portões 
fechados, em decorrência 
da pandemia do novo coronavírus
Gols: 5min/1t - luiz Henrique dá 
passe para david, que domina a 
bola na grande área e chuta forte

Copa do Brasil 2021
rotEIro Do JoGo

0x1
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Um ano no comando técnico 
do Ceará. Guto Ferreira comple-
ta o ciclo vitorioso à frente do Al-
vinegro nesta quinta-feira, 18. A 
parceria, iniciada com trabalhos 
à distância em março de 2020 
devido à paralisação do futebol, 
rendeu o título invicto da Copa do 
Nordeste, a melhor campanha 
da história do clube na era dos 
pontos corridos da Série A, clas-
sificação para a Sul-Americana e 
jornada até as quartas de final da 
Copa do Brasil.

Até o momento, “Gordio-
la” soma 59 jogos no Ceará, 
tendo conquistado 26 vitórias, 
14 empates e 19 derrotas. Fo-
ram 89 gols marcados e 71 so-
fridos, saldo positivo de 18. Em 
um ano no comando do clube, 
o treinador ostenta aproveita-
mento de 53,8%. Em fevereiro, 
o treinador renovou com o clu-
be até o fim de 2021.

Com a chegada de Guto, o 
Vovô arrancou no Nordestão 
e garantiu o título invicto. O 
primeiro jogo do time sob o 
comando do Gordiola na com-
petição regional foi na últi-
ma rodada da fase de grupos, 
quando o Alvinegro superou o 
CRB por 2 a 1. Até a taça, a equi-
pe do Porangabuçu fez mais 
quatro jogos e venceu os três 
adversários (Vitória, nas quar-
tas de final; Fortaleza, na semi-
final; Bahia, nos dois duelos da 
final).

Desde o início da campanha 
na Série A, Guto viu a oscila-
ção da equipe, mas encontrou 
soluções para a arrancada. 
Entre elas, o recuo de Fernan-
do Sobral, que havia sido fun-
damental no Nordestão como 
ponta direita, para a volância 
e a chance de titularidade para 
Lima e Léo Chú no ataque.

Sob o comando de Gordiola, 
Vina fez a melhor temporada da 
carreira. O treinador montou o 
esquema ideal para dar maior 
liberdade ao meia-atacante, 

que, mais perto da área, tor-
nou-se o artilheiro do time em 
2020, com 23 gols. Além disso, 
o camisa 29 somou 19 assistên-
cias, liderando a equipe tam-
bém neste quesito.

Na Copa do Brasil, o técni-
co comandou o Ceará desde o 
segundo duelo contra o Vitória
-BA, válido pela terceira fase, e 
levou o time às quartas de final, 
sendo eliminado pelo campeão 
Palmeiras-SP.

Nesta quarta-feira, 17, o za-
gueiro Luiz Otávio participou 
de entrevista coletiva e para-
benizou o treinador pelo ano 
de comando. “O ano passado 
foi muito vitorioso. Conquista-
mos grandes objetivos, (ele) fez 
o torcedor criar grande expec-
tativa para este ano. O Guto vai 

aurélio alves

Um ano de 
Gordiolamania 
| Ceará | Guto Ferreira completa um ano no comando no time, com 53,8% de 
aproveitamento, título do nordestão e campanhas históricas em série a e copa do Brasil

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

Guto Ferreira foi campeão 
invicto do Nordestão pelo Ceará

LiGa dos campeões

JoGos reaLiZados
Juventus 3x2 Porto*
Borussia dortmund* 2x2 
sevilla
PsG* 1x1 Barcelona 
liverpool* 2x0 rB 
leipzig 
real Madrid* 3x1 
atalanta 
Manchester City* 2x0 B. 
M’Gladbach 
Bayern de Munique* 2x1 
lazio 
Chelsea* 2x0 atlético de 
Madrid 
*classificados

OITAVAS DE FINALRestam 8 na Liga dos Campeões
Oitavas de final. Bayern de Munique e Chelsea avançam

Após as vitórias de Bayern 
de Munique e Chelsea, fica-
ram definidas as oito equipes 
que disputarão as quartas de 
final da Liga dos Campeões 
2020/2021. Os alemães ven-
ceram a Lazio, por 2 a 1, em 
Munique, e seguem na busca 
pelo segundo título consecu-
tivo. Já os ingleses derrotam 
o Atlético de Madrid, por 2 a 
0, em Londres, e permanecem 
na disputa pelo segundo tro-
féu da principal competição 
da Europa.

Os atuais campeões já ti-
nham goleado a Lazio, por 4 
a 1, no duelo de ida. A volta 
serviu apenas para ratifi-
car a vaga. O primeiro gol 

saiu dos pés de Robert Le-
wandowski, em cobrança 
de pênalti. A equipe treina-
da por Hansi Flick optou por 
administrar a vantagem no 
segundo tempo, tanto que o 
segundo tento saiu só na fase 
final de partida com Chou-
po-Moting. Ainda teve tem-
po para os italianos descon-
tarem, com Parolo.

O confronto entre Chelsea e 
Atlético de Madrid ainda não 
estava completamente defini-
do, tendo em vista que na ida 
os ingleses venceram por um 
magro 1 a 0. Em teoria, a van-
tagem poderia ser revertida 
pelos espanhóis. A tese não se 
comprovou na prática. Em jogo 

com domínio do time mandan-
te, os Blues conseguiram nova-
mente derrotar o adversário. O 
primeiro gol saiu com Ziyech, 
no primeiro tempo, enquanto o 
segundo foi marcado pelo ítalo
-brasileiro Emerson Palmieri, 
nos acréscimos.

Bayern de Munique e Chel-
sea se juntam a PSG, Borussia 
Dortmund, Liverpool, Porto, 
Manchester City e Real Madrid 
nas quartas de final da Liga 
dos Campeões. Os confrontos 
ficarão definidos por sorteio 
da Uefa nesta sexta-feira, 19. 
Os jogos de ida e volta serão 
realizados em abril. (Victor 

Hugo Pinheiro / Especial 

para O POVO)

Capitão do Ceará, Luiz Otávio vira “decano” do time
Mais experiente alvinegro.

São quase 200 jogos pelo 
Ceará, sendo 194 como titular, 
oito gols marcados, dois títu-
los do Campeonato Cearense e 
um da Copa do Nordeste, um 
acesso à elite e o status de ído-
lo consolidado. O currículo é do 
xerife da zaga e o capitão do 
Alvinegro, Luiz Otávio, que se 
tornou o jogador mais longevo 
do elenco do Vovô após a saída 
do “maestro” Ricardinho.

Aos 32 anos, o “decano alvi-
negro” vive mais uma semana 
decisiva na carreira. No sábado, 
ele disputará o 17º Clássico-Rei 
pelo clube de Porangabuçu, 

onde desembarcou desconhe-
cido em 2017 após se destacar 
pelo Sampaio Corrêa-MA. De 
lá pra cá, o zagueiro marcou o 
nome na história do Ceará pelo 
desempenho dentro de campo.

“(Vencer o clássico) dá con-
fiança para ter tranquilidade 
de trabalhar. É muito impor-
tante. Mas para você vencer 
passa por vários fatores deter-
minantes, como nosso trabalho 
no dia a dia, a determinação 
que a gente emprega. Mexe 
com o jogador e, principalmen-
te, com o torcedor. Ninguém 
quer perder”, disse Luiz Otávio, 

em coletiva guiada ontem, em 
Porangabuçu.

Com a despedida de Ricar-
dinho, o zagueiro é o único jo-
gador do elenco na quinta tem-
porada consecutiva no Ceará e 
tem a missão de liderar a equi-
pe em campo.

“É muito difícil hoje na ma-
neira como está o futebol você 
ficar muito tempo em um clube, 
ter o número de partidas que o 
Ricardinho atingiu e o tempo 
que ficou sendo vitorioso. Ele 
sai, mas deixa um pouquinho 
do que ele fazia com a gente”, 
ressaltou. (Lucas Mota)

continuar contribuindo mui-
to não só para mim, mas para 
cada jogador que tem chegado 
e os meninos que estão subin-
do da base. Ele cobra bastante 
nossa evolução”, afirmou.

Na temporada de 2021, Guto 
já comandou o Vovô em quatro 
partidas, somando uma vitória, 
dois empates e uma derrota. A 
equipe marcou cinco gols e so-
freu quatro, em três jogos pela 
Copa do Nordeste e um pelo 
Campeonato Cearense.

No próximo sábado, 20, o 
Ceará encara o Fortaleza no 
primeiro Clássico-Rei de 2020, 
válido pela quarta rodada da 
Copa do Nordeste. O retrospec-
to de Guto no Vovô em duelos 
contra o Tricolor do Pici é de 
três vitórias e três derrotas.

Números de 

Guto Ferreira
59 jogos
26 vitórias
14 empates
19 derrotas
89 gols marcados
71 sofridos 
53,8% de aproveitamento

No ceará

CHristoF staCHe / aFP

bayerN de Munique 
venceu lazio, por 2 a 1



www.opovo.com.br

Quinta-feira
Fortaleza - CearÁ - 18 de Março de 2021 27

A jornada de indefinições so-
bre a estreia do Ferroviário na 
Copa do Brasil ganhou mais um 
capítulo ontem. A Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) adiou, 
sem data, horário e local defini-
dos, o confronto do Tubarão da 
Barra contra o Porto Velho-RO, 
pela primeira rodada do torneio 
nacional. A partida estava pro-
gramada para acontecer nesta 
quinta-feira, 18, às 15h30min, 
no estádio Antônio Accioly, em 
Goiânia, mas a proibição da prá-
tica do futebol profissional no 
estado de Goiás, motivada por 
decreto estadual de combate à 
Covid-19, tornou inviável o com-
promisso neste local.

Assim, a delegação do clube 
coral, que havia chegado a Goiâ-
nia ainda nesta quarta-feira, 
retornará a Fortaleza. Os custos 
de 23 passagens aéreas e da hos-
pedagem foram custeados pela 
CBF. Contudo, o deslocamento de 
outras oito pessoas, que fazem 
parte do estafe do clube, foi pago 
pelo Ferroviário, que já solicitou 
ressarcimento à entidade máxi-
ma do futebol brasileiro. A equi-
pe do Porto Velho também se 
encontra em Goiânia e retornará 
para a capital rondoniense.

Antes da partida ser deslo-
cada para a capital goiana, ela 
estava programada para o es-
tádio Aluízio Ferreira, em Porto 

Velho (RO), nesta quarta-feira, às 
16h30min. Mas, depois da proi-
bição do futebol em Rondônia, 
houve a primeira mudança.

Após a impossibilidade de 
disputa do jogo em Goiás, hou-
ve, extraoficialmente, tentativa 
de deslocamento do confronto 
para Brasília e para Mato Gros-
so, onde não há restrições para 
a prática do futebol profissional. 
Contudo, não foi possível a alte-
ração, o que motivou o adiamen-
to sem detalhamento da partida.

Com esse impasse em relação à 
Copa do Brasil, o clube coral fica-
rá sem partidas oficiais marcadas 
por enquanto, já que o Campeo-
nato Cearense 2021 está suspenso 
por causa do decreto estadual, 
que limita a prática do futebol so-
mente a Copa do Brasil e Copa do 
Nordeste (o Ferroviário não dis-
puta a atual edição do Nordestão).

Além deste embate, outros 
quatro jogos da Copa do Brasil 
passaram pela mesma situação. 
Jaraguá-GO x Manaus-AM, Ypi-
ranga-AP x Santa Cruz-PE e Goia-
nésia-GO x CRB-AL, que acontece-
riam em Goiás, foram adiados sem 
delimitação de nova data ou local.

O confronto entre Palmas-TO 
e Avaí-SC, que seria no estádio 
Independência, em Belo Horizon-
te (MG), também sofreu a mesma 
mudança. Isso porque o governo 
de Minas Gerais proibiu jogos dis-
putados por equipes de outros es-
tados em território mineiro. Todas 
essas delegações, assim como a do 
Ferroviário, tinham viajado para 
as localidades mencionadas.

lenilson santos / FerroviÁrio aC

Bate e volta
em Goiânia
| Copa do Brasil 2021 | Na véspera da partida, CBF adia jogo do Ferroviário CoNtra o porto 
Velho-Ro. elenco dos dois times chegou a ViajaR à capital goiana antes da suspensão

Gabriel lopes

gabriellopes@opovo.com.br

a deleGação do Ferroviário viajou a Goiânia, mas, após o 
adiamento, retornou a Fortaleza

esPeCial Para o Povo

Aviso
excepcionalmente nesta quinta-feira, 18, a coluna alan neto não 
será publicada
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Guarany
4-3-1-2: Geovani; amaral 
(Bolota), Menezes (victor lira), 
Bruno Henrique e, vandinho; 
zé augusto, leandro sobral e 
leomir (denilson Massapé); 
Tininho (Breno); Brunão e Yuri 
tanque (lucas Grossi). 
Téc.: vladimir de Jesus.

CSA
4-3-3: thiago rodrigues; 
norberto, rodolfo Filemon, 
Fabrício e Vitor Costa; 
Geovane, silas e Gabriel; 
rodrigo Pimpão, Marco 
túlio e dellatorre. 
Téc.: Mozart

local: estádio do Junco, em 
sobral 
data: 17/03/2021
Árbitro: Fábio augusto santos 
Junior (se)
assistentes: ailton Farias 
da Silva (SE) e Daniel Vidal 

Pimentel (SE)
Gols: Guarany de Sobral - Yuri 
tanque. Csa - dellatorre, Fabrício, 
rodrigo Pimpão, silas e Geovane
renda e público: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus.

Copa do Brasil 2021
roTeiro do JoGo

1x5

O Guarany de Sobral foi go-
leado pelo CSA, por 5 a 1, e está 
eliminado da Copa do Brasil 
2021. Na partida, disputada no 
Junco, na tarde desta quarta-
feira, 17, o Rubro-Negro não 
mostrou força para evitar o 
placar elástico do Azulão. Os 
gols da equipe alagoana foram 
marcados por Dellatorre, Fa-
brício, Rodrigo Pimpão, Silas e 
Geovane. O tento de honra da 
equipe sobralense foi feito por 
Yuri Tanque. 

O Rubro-Negro começou 
tendo muito trabalho para 
impedir os ataques do Azu-
lão. A pressão do adversário 
logo surtiu efeito quando Del-
latorre recebeu, fez o giro e 
finalizou no fundo das redes, 
aos seis minutos. O time da 
casa até esboçou reação com 
duas chegadas de perigo, obri-
gando o goleiro Thiago Rodri-
gues a fazer duas defesas. A 
equipe alagoana, porém, am-
pliou a vantagem aos 26, após 
cobrança de falta de Fabrício.

A superioridade do Azulão 
continuou na primeira eta-
pa. Aos 39, o goleiro Giovani 
cometeu pênalti em Gabriel. 
Na cobrança, melhor para 
Rodrigo Pimpão, que deslo-
cou o arqueiro da equipe so-
bralense. A vitória se tornou 
goleada antes mesmo do fim 
da etapa inicial, já que Silas 
fez o quarto gol, aos 44, em 
golaço de cobertura.

Com a vaga encaminhada, o 
CSA diminuiu o ímpeto ofensi-
vo e permitiu que o Guarany fi-
casse mais tempo com a posse 
de bola. A equipe sobralense, 
então, reduziu o placar com 
gol de Yuri Tanque, aos 8 mi-
nutos do segundo tempo. Para 
não dar margem para reação 
do time de casa, os alagoanos 
ligaram a quinta marcha e 
ampliaram novamente, agora 
com Geovane, que aproveitou 
rebote do goleiro.

Com a eliminação para o 
time da Série B nacional, o 
Guarany de Sobral disputará 

No Junco. Time sobralense precisava vencer para avançar

Guarany é goleado por 5 a 1 pelo CSa 
e está fora da Copa do Brasil 2021

somente a Série D do Campeo-
nato Brasileiro e Taça Fares 
Lopes no restante da tempo-
rada. O clube sobralense não 
se classificou à segunda fase 

do Campeonato Cearense e 
terminou entre os rebaixa-
dos da primeira fase. (Vic-

tor Hugo Pinheiro / Especial 

para O POVO) 
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N
em o fato de o Brasil estar 
passando pela pior crise 
sanitária de sua história 
inibe criminosos, disse-
minadores de notícias 
falsas, que visam aterro-

rizar ainda mais uma população que já 
vive sob o peso de ter de conviver com o 
vírus mortal da Covid-19.

No momento em que anunciou novas 
medidas para ajudar economicamente 
as famílias mais vulneráveis, o gover-
nador Camilo Santana (PT) foi obrigado 
a alertar a população sobre a circulação 
de informações falsas sobre supostas 
medidas ainda mais restritivas do lock-
down já em vigor.

Mensagem que circulou em redes 
sociais, usando termos análogos a co-
municados ofi ciais, mentia ao afi rmar 

que a partir de hoje somente farmácias 
e estabelecimentos de saúde fi cariam 
abertos, sendo que todo o comércio, 
inclusive os que executam serviços es-
senciais, seriam obrigados a fechar as 
portas. Além disso, ônibus deixariam de 
circular e aumentaria a restrição para o 
trânsito de pessoas nas ruas.

Para evitar qualquer dúvida, Camilo 
garantiu que todas as informações re-
ferentes ao lockdown seriam fornecidas 
por ele. Pediu ainda para que a todas as 
notícias sobre a pandemia, recebidas por 
qualquer meio não ofi cial, fossem confi r-
madas nos canais mantidos pelo governo.

“Queria pedir a população que não 
entre nesse jogo das fake news. Que en-
trem nas minhas redes sociais, no meu 
facebook, no meu instagram. Que acom-
panhem nossas lives, para que possamos 

esclarecer e levar as notícias de forma 
verdadeira e sincera, porque isso não é 
brincadeira”, advertiu o governador.

Este jornal, assim que a notícia falsa 
começou a circular, fez um alerta em seu 
portal. Por isso, meios de comunicação de 
referência também são boa fonte de con-
sulta às quais os leitores podem recorrer. 
Por vezes, o desmentido demora alguns 
minutos a aparecer, justamente porque 
os jornalistas estão fazendo o seu traba-
lho, isto é, verifi cando a veracidade do que 
está sendo divulgado, de modo a informar 
corretamente o leitor.

E observem como uma notícia falsa 
abala as pessoas, mesmo depois que a 
verdade é restabelecida. Reportagem 
publicada na edição de ontem regis-
trou movimentação maior do que o 
normal em alguns supermercados, 

devido à fake news sobre o lockdown. 
Uma cliente disse que havia lido a in-
formação falsa em uma rede social. 
Porém, fi cou sabendo a verdade ao 
assistir a uma transmissão ao vivo do 
governador. Mas, mesmo assim, re-
solveu antecipar as compras, enfren-
tando horas na fi la do caixa. Portan-
to, as notícias falsas, além de terem o 
objetivo de induzir as pessoas ao erro, 
também criam insegurança psicológica 
nas pessoas levando-as a agir de modo 
ilógico, tomadas pelo medo.

Por tudo isso as fake news têm de ser 
combatidas com rigor, pois são crimes 
graves — não se sabe se por simples 
maldade ou para atender a interesses es-
cusos —, porém um fl agelo que pode le-
var às piores consequências, e até custar a 
vida de pessoas. 

O fl agelo das fake news

“Acreditei que tudo pudesse mudar, 
sonhei com cada coordenação do Mi-
nistério da Saúde sendo lideradas por 
pessoas técnicas da mais alta qualida-
de. Sonhei com um comitê de vacinas, 
sonhei com a criação de um gabinete de 
crise 24 horas funcionando, para tentar 
atender aos governadores e prefeitos e 
ajudar, porque eu acho que é isso que o 
Ministério da Saúde tem que fazer, na 
minha visão. Mas acho que foi só um so-
nho”. (GloboNews, 15/3/2021)

Ludhmila Hajjar esqueceu-se apenas de 
uma coisa: no governo Bolsonaro sonhos 
são proibidos; restam os pesadelos.

Enquanto isso, foi nomeado para a pas-
ta da Saúde mais um candidato, Marcelo 
Queiroga, a ser um obediente cumpridor de 
ordens estapafúrdias. O quarto ministro da 
Saúde em plena pandemia. 

plinio.pab@gmail.com

A situação está de tal modo violenta, 
com incentivos por parte do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, que passa-
ram mais ou menos batidas as agressões 
verbais e ameaças de morte sofridas pela 
médica Ludhmila Hajjar. Senado e Câ-

mara Federal nem mes-
mo emitiram uma reles 
“nota de repúdio” — 
que, pelo menos, eram 
distribuídas nas presi-
dências anteriores. As-
sim, nem no governo (o 
que já era esperável) e 
nem no Congresso hou-
ve solidariedade à mé-

dica que se dispunha a apresentar um 
plano para combater a pandemia com 
base nas evidências científicas.

A intimidação só não chegou à agressão 

física, segundo disse a médica, porque per-
seguidores foram contidos por seguranças 
do hotel onde ela se hospedava em Brasília, 
onde estava para participar de reuniões do 
Bolsonaro, que a convidou para sondá-la 
sobre a aceitação do cargo de ministra da 
Saúde, recusado por ela. “Eu recebi ata-
ques, tentativa de invasão no hotel que eu 
estava, ameaças de morte, fui agredida 
com áudios e vídeos falsos com perfi s”, dis-
se a médica.

E por que ela sofreu esses ataques, típi-
cos de bolsonarianos fanáticos? Certamen-
te por ser uma profi ssional que respeita a 
ciência e a medicina. Em poucas palavras, 
a médica elaborou um programa de en-
frentamento à pandemia, providência que 
o governo não foi capaz de fazê-lo até hoje, 
mesmo depois de 280 mil mortes por Co-
vid-19. Nas palavras dela:

Sonhos estão proibidos, restam os pesadelos

Jornalista do O 

POVO

Plínio Bortolotti

antoniojorge2000@gmail.com

Amanhã é festa de São José, em ano de-
dicado a ele, segundo dispôs o papa Fran-
cisco na carta Patris Corde, Coração de Pai. 
O padroeiro do Ceará é fi el intercessor para 
a chuva e para outras necessidades. É pres-
tativo e discreto. A lembrança serve para 

evocar a solidariedade 
de tantos que se doam ao 
próximo sem que o bene-
fi ciário sequer saiba sua 
identidade.

Nesses tempos duros há 
muita solidariedade ocul-
ta. Sou testemunha privi-
legiada disso. Três vezes 
com a Covid recebi plasma 

convalescente, material sanguíneo de pes-
soas curadas que produziram anticorpos 
contra a doença. Sofro inibição na produção 

de anticorpos por tratamento recente para 
linfoma. Sem o plasma não sou curado. Ain-
da é provável que necessite de outras aplica-
ções, em razão da fragilidade imunológica. 

Toda a situação me permitiu tomar con-
tato com a generosidade de milhares de pes-
soas. Penso agora especialmente no plasma 
que recebi: não sei e não saberei de quem 
era. Onde estarão? Um dia, no além, quem 
sabe possa abraçá-los e lhes agradecer. 

Antes, fui submetido a outro tratamen-
to, denominado imunoglobolina. Deram-
me um coquetel de anticorpos na veia, em 
sessões de 5 horas, por 5 dias seguidos. 
O medicamento é produto de incontáveis 
doadores: novamente, materializa a solida-
riedade oculta. 

Em um período de 8 meses, entre idas e 
vindas, estive 60 dias hospitalizado no Monte 

Klínikum. Ali se notava uma solidariedade 
discreta, para além do dever de ofício. Por 
trás das máscaras se divisava sorriso sincero 
de médicos, enfermeiras e técnicos, fi siote-
rapeutas, maqueiros, equipe administrativa, 
pessoal da limpeza e nutrição. Pouco antes 
do diagnóstico da segunda Covid, passei ali a 
noite de Natal. Situação atípica, mas comum 
a tantos. Notava-se o carinho nos detalhes 
do jantar especial. No dia 25 levaram um ar-
tista ao quarto para tocar uma canção nata-
lina. A longa convivência facilitou que eu fos-
se chamado pelo nome sempre que voltei ao 
hospital para nova internação. Infelizmente 
não consegui reter o nome de todos – a Covid 
afeta algo da memória. Mas sempre os guar-
darei no coração. 

Que São José, Mestre do serviço silencioso, 
abençoe a todos neste dia. 

Solidariedade silenciosa

Doutor e Mestre em Direito 

(USP), professor do Programa 

de Mestrado  e Doutorado em 

Direito da Unifor 

Antonio Jorge 

meneleu.neto@uece.br

O novo governo dos EUA tem criado 
muitas expectativas no Brasil. Contudo, 
fatores estruturais – de longa duração 
– devem ser melhor considerados. O ro-
tundo fracasso do governo Trump na ten-
tativa de reanimar o “rust belt” industrial 

do EUA, por exemplo, pa-
gou o preço de não levar 
em consideração a ma-
triz setorial da economia 
americana, sobretudo na 
sua estrutura de comér-
cio exterior. Os resulta-
dos de Leontief sobre as 
exportações americanas 
intensivas em força de 

trabalho vem sendo recorrentemente con-
fi rmados pela divisão internacional do tra-
balho e a reestruturação produtiva. É o que 

revela o atual mapa da indústria mundial 
como representação lógica da acumulação 
econômica. Como isso se liga à pequena 
economia do Ceará? 

Assistimos à mudança no perfi l das ex-
portações do Ceará pós-2017, com o setor 
siderúrgico assumindo a liderança, com 
cerca de 50% de participação. Já é o se-
gundo estado brasileiro na exportação de 
semimanufaturados de ferro ou aço não 
ligado. O mercado dos EUA é um dos prin-
cipal destinos desses produtos. O câmbio 
depreciado é outro fator conjuntural a fa-
vor das exportações cearenses. Contudo, 
as consequências desse potencial “boom” 
siderúrgico esbarra em delicadas questões 
ambientais e confl ito no uso de recursos. 
Além disso, os reduzidos encadeamen-
tos setoriais de nossa matriz industrial 

tendem a tornar as exportações siderúr-
gicas restritas a um enclave exportador 
de baixa repercussão para o conjunto da 
economia. O setor calçadista, segundo na 
pauta de exportação e principal consumi-
dor de força de trabalho industrial, tam-
bém poderá ser benefi ciado pela demanda 
externa, embora padeça de frágil encadea-
mento, aproximando-se perigosamente 
do modelo das “maquiladoras”. De modo 
geral, convém não exagerar nos efeitos 
da recuperação da economia dos EUA so-
bre a economia cearense. O desempenho 
do mercado interno continua tendo mais 
peso para a dinâmica de investimento das 
economias regionais e para a geração de 
emprego e renda. E nesse aspecto, infeliz-
mente, o Brasil navega sem bússola num 
mar de incertezas. 

O fator Biden e a economia cearense

Professor do Programa de 

Pós-graduacao em Geografi a e 
coordenador do Laboratório de 

Estudos de População da Uece

Jose Meneleu Neto
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as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCeM à graFia da 

époCa eM que ForaM publiCadas.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) 
tem mais de 100 anos de excelentes 
serviços prestados à sociedade, com 
oferta de educação de alta qualidade 
em vários municípios do Estado. Não 
é de hoje que os cearenses conhecem 

essa instituição que 
gera oportunidades 
e transformações de 
vida. Muitos já pas-
saram por esta casa, 
mas, quanto mais 
vemos as possibili-
dades de mudança, 
mais temos certeza 
que muito pode e 

deve ser feito.
Assumo a gestão do IFCE pelos pró-

ximos quatro anos. Temos consciência 
dos desafios que nos esperam. No en-
tanto, são os desafios que nos movem 
e nos impulsionam a torná-la, a cada 
dia, na instituição que sonhamos e 
acreditamos: aquela que é divisor de 
águas e provoca revoluções na vida de 
muitas famílias.

E é nesse propósito de somar que, 
reconhecendo o legado deixado pelas 
gestões anteriores, especialmente a 
última que fez um grande trabalho em 
prol da expansão e da estruturação da 
instituição em todo estado, vamos tra-
balhar por avanços em todas as áreas 
de atuação do IFCE, sobretudo as que 
estão baseadas nos valores sociais e 
institucionais, como ensino, pesquisa, 

pós-graduação, inovação, extensão, 
assistência estudantil. Vamos buscar o 
bem-estar de estudantes e servidores, 
sempre com muito humanismo.

Neste momento, o IFCE tem muito 
a contribuir. Somos uma instituição 
inovadora, com parcerias com vá-
rias outras organizações, públicas e 
privadas. Desenvolvemos softwares, 
produtos e tecnologia que podem ser 
utilizados na melhoria da qualidade 
de vida da sociedade. Temos uma 
grande contribuição a dar também 
com oferta de educação vanguardis-
ta, voltada para o melhor ingresso 
dos nossos formandos no mundo do 
trabalho. Podemos fazer o diferen-
cial na inclusão e na aproximação 
com a sociedade, oferecendo cursos 
gratuitos e preocupados com a aces-
sibilidade, com políticas afirmativas 
e com os direitos humanos. 

Temos uma situação diferente no 
mundo e, desde que tomamos conheci-
mento da pandemia, toda comunidade 
acadêmica vem trabalhando diuturna-
mente para colaborar com a superação 
dessa situação e diminuir os impactos 
causados por ela. Vamos seguir nessa 
linha de trabalho, prezando por uma 
gestão participativa e integrada, so-
mando forças e unindo conhecimento 
para que sigamos dando respostas à 
sociedade cearense e brasileira, seja 
no ensino, na pesquisa, na extensão ou 
na inovação. n

IFCE: foco nas oportunidades        
e nas pessoas

wally@ifce.edu.br 

reitor do iFCe

wally menezes

A falta de um comando central 
engajado limita o impacto das me-
didas estaduais e municipais. Con-
tudo, há falhas no modo como o 
Brasil planejou enfrentar crises de 
saúde. Há sete mecanismos de com-

bate a pandemias 
que os signatários 
do Registro Sani-
tário Internacional 
(RSI) da OMS com-
prometeram-se a 
utilizar: (1)controle 
de fronteiras; (2)
rastreamento de 
casos e contatos 

para isolamento dos afetados; (3)
métodos não farmacológicos; (4)
distanciamento social; (5)suporte 
econômico; (6)adequação da estru-
tura hospitalar; e (7)vacinação.

Apesar de signatário do RSI, o 
Brasil descuidou do rastreamento 
de casos e contatos, utilizado con-
sistentemente por Austrália, China, 
Coréia do Sul, Libéria, Nova Zelân-
dia, e Taiwan, países bem sucedidos 
contra a COVID-19.

Mapear casos positivos e identifi-
car seus contatos colocando-os em 
quarentena interrompe cadeias de 
transmissão, evitando espalhamen-
tos. Por que deixamos de rastrear 
casos? A resposta, paradoxalmente, 
está no SUS, sistema único de saú-
de. Criado em 1988, o SUS é um passo 

fundamental para cidadania, mas sua 
estrutura tem imperfeições. 

Apesar de formular uma vigilân-
cia com elementos sanitários, epi-
demiológicos, do trabalho e do meio 
ambiente, o SUS não previu a vigi-
lância epidemiológica ativa, justa-
mente a que traça casos e contatos. 
Toda uma geração foi treinada no 
equívoco de que, na prática, a vigi-
lância epidemiológica se restringe à 
colheita de dados. 

Descentralizado e regionalizado, o 
SUS uniu solidariamente os três níveis 
de organização governamental, agre-
gando conselhos para assegurar par-
ticipação social. Em certas áreas, essa 
receita virtuosa mostrou-se pouco 
prática, por pulverizar responsabili-
dades, forçando a criação de agências 
para garantir uma operação eficiente 
de serviços vitais. A Anvisa é o exem-
plo na área da vigilância sanitária. 

Apoiemos agora o rastreamento de 
casos, seja ele tradicional, como o Co-
vid Tracker da Prefeitura de Fortaleza, 
ou inovador, de alta tecnologia. O pri-
meiro já opera com capacidade redu-
zida, o segundo já foi delineado. Após 
a crise, revisemos políticas, criando 
um centro de controle de doenças do 
porte do CDC norte americano e re-
treinemos nossos epidemiologistas e 
agentes de saúde na vital arte perdida 
do rastreamento de casos para o en-
frentamento de epidemias. n

Vigilância ativa como 
legado da pandemia

josexavierneto@gmail.com

Cientista-Chefe da 

saúde do Ceará

José Xavier Neto 

e Rui tinha razão

Tratar sobre temas afetos à justiça criminal não é 
tarefa das mais fáceis. Sobretudo quando a importân-
cia política dos personagens envolvidos, a comoção 
popular e midiática em torno do caso – fenômeno para 
o qual os romanos, na sua imensa sabedoria e o po-
der de síntese próprio do latim, cunharam as expres-

sões strepitus judicii ou  strepitus fori, 
hão de exigir do observador isenção de 
ânimo, nem sempre alcançável nestes 
tempos de forte polarização política.

Claro, estamos falando do ex-presi-
dente Lula, a maior liderança popular 
que este País já produziu, e dos pro-
cessos criminais que contra ele foram 
instaurados pela prática de corrupção 
e outros crimes, agora anulados por 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
em razão do reconhecimento da in-
competência do juízo da 13 ª Vara Fe-
deral de Curitiba, aquela do ex-juiz 
Sérgio Moro.

A questão fundamental que se coloca é saber se Lula da 
Silva teve respeitado o seu (dele, mas também nosso) di-
reito ao devido processo legal, com as garantias que lhe 
são próprias em todo estado democrático de direito – ob-
servância do sistema acusatório, em que os papéis de acu-
sador, defensor e julgador não se confundem; direito ao 
juiz natural e imparcial e a igualdade de armas na pugna 
judiciária, para ficarmos apenas em algumas de suas ca-
racterísticas.

A resposta, definitivamente, é não. Pondo-se de 
parte preferências político-partidárias, gostando-se 
ou não da pessoa do acusado, uma reflexão desapaixo-
nada sobre os fatos que vieram à tona após as conde-
nações do ex-presidente conduz à inevitável conclusão 
de que, em verdade, os processos da chamada Opera-
ção Lava-Jato representaram um circo de horrores, 
um arremedo de processo penal, em que se fez tábula 
rasa dos mais elementares direitos e garantias pro-
cessuais penais assegurados à cidadania.

A consciência jurídica desse país assistiu atônita 
ao descortinar de um conluio em que o juiz da causa 

chefiava e orientava os trabalhos da acusação e a pro-
dução da prova, chegando ao desplante de sugerir que 
algumas pessoas fossem poupadas nas investigações e 
outras virassem alvos, restando evidente o seu caráter 
de seletividade e direcionamento políticos.

Poder-se-ia desfiar aqui um rosário de golpes des-
fechados contra a constituição na condução desses 
processos: a Vara de Curitiba transmudada em juí-
zo universal; cerceios inúmeros ao exercício pleno do 
contraditório e da plenitude de defesa; violação do 
sigilo processual; interceptações telefônicas ilegais, 
tornadas públicas para, delibera-damente, influir 
no jogo político; o juiz que larga a toga que maculou 
para formar no ministério do principal beneficiário 
de seus desmandos. E tantos outros.

A decretação da nulidade dos processos desde o seu nas-
cedouro e o reconhecimento da suspeição do ex-juiz, a par 
da demora que tantos prejuízos têm causado, são medidas 
que se impõem, por amor da democracia. E para a Repúbli-
ca de Curitiba, agora decaída, fica a lição não aprendida de 
Rui Barbosa: fora do direito não há solução. n

helioleitao68@gmail.com

advogado

Hélio Leitão 

Há 10 anos
2011. JApÃo

Radiação fere 19 técnicos nucleares

Pelo menos 19 técnicos ficaram feridos e outros 20 
ficaram expostos à radiação durante as operações na 
central nuclear de Fukushima Daiichi, em meio aos 
esforços das autoridades japonesas para impedir um 
desastre nuclear na ilha de Hoshu, a maior do país. 
Outros dois trabalhadores estariam desaparecidos. 
No sábado passado, mais três casos de pessoas 
expostas à radioatividade tinham sido registrados.

2011. LÍbIA

ONU aprova zona de exclusão aérea

O Conselho de Segurança da ONU aprovou a criação 
de uma zona de exclusão aérea na Líbia, abrindo 
espaço para ações militares contra as forças ligadas 
ao ditador Muammar Gaddafi. A medida foi aprovada 
por 10 dos 15 membros do organismo. Os demais 
(entre eles, a China e a Rússia, que têm poder de 
veto) decidiram se abster, assim como o Brasil.

Há 50 anos
1971. DITADUrA

Jornalista francês é processado

Rio, 17 – Foi encaminhado pela Auditoria de Correição da 
2ª Auditoria da Aeronáutica, oriundo do Dops, o inquérito 
policial militar em que figura como indiciado o jornalista 
francês François Pelou, acusado de ter divulgado em 
primeira mão, a relação contendo os nomes dos 70 presos 
políticos exigidos pelos sequestradores do Embaixador 
suíço Giovani Enrico Bucher. O profissional, que foi expulso 
do Brasil, viajou dias após o fato, nada acrescentando à 
imprensa a respeito do acontecido.

1971. cArTAZES

Cearenses vencem disputa nacional

Com as vitórias de seus alunos a Faculdade de Arquitetura 
está se identificando e se afirmando como instituição de 
ensino de formação de bons profissionais, é o que afirmou o 
professor Marcus Venicio Braga Studart, Diretor da unidade 
e que, como os demais professores e alunos, ficou empolgado 
com a vitória dos estudantes Antonio Caetano Teixeira Paes 
Aragão e Marcos Antonio Thé Mota.

Há 80 anos
1941. GUErrA

Carros blindados da RAF

Aden, 18 – Reuter – A noticia, segundo a qual, os carros 
blindados da RAF participaram da reconquista de Berbera 
(capital da Somalia Britanica) representa a primeira menção 
oficial de uma arma que não atuava até hoje em cooperação 
com a arma aerea. Os carros blindados da RAF consistem 
em veículos ligeiros construídos para atravessar o sertão e 
a sua atuação no deserto até hoje quase que não tinha sido 
mencionada.

1941. EUropA

A fome preocupa na Espanha

Londres, 17 – A situação faminta da Espanha preocupa 
atualmente os governos inglês e norte americano, no que 
concerne á ‘remessa de viveres e outros produtos a serem 
enviados para a peninsula iberica. Sabe se que a Inglaterra 
já abrandou em certa proporção as medidas de bloqueio, 
concluindo com a Espanha varios acordos visando á 
chegada aos portos espanhois, de navios de trigo e cereais, 
provenientes da Argentina e da America do Norte.
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