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AOS NÚMEROS: 15 mil mortos por Covid-19 na última se-
mana – 35 mil apenas em março. Ao todo, 290 mil vítimas 
da pandemia. Média móvel de óbitos num crescendo há 
quase 20 dias. Parte considerável dessas mortes era evi-
tável caso não houvesse uma política deliberada de dis-
seminação da doença, levada a cabo pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) desde março do ano passado. Se 
é genocídio, se o conceito se aplica, eu não sei. O que sei 
é que o Governo, e o presidente pessoalmente, se empe-
nharam na ampliação do contágio e na circulação do vírus. 
Digo isso com base em três pontos: 1) a defesa inconse-
quente da imunidade de rebanho, tese postulada por Bol-
sonaro que acabou não apenas por não se comprovar, mas 
por resultar em novas cepas (vide Manaus); 2) lentidão ou 
mesmo proposital retardamento na efetivação de ações, 
tais como compra de vacina para imunização em massa e 
de insumos para hospitais; 3) e, finalmente, uma sistemá-
tica campanha cujo objetivo era (e é ainda) desacreditar e 
sabotar medidas colocadas em prática por governadores 

e prefeitos. Não se pode alegar, portanto, que Bolsonaro 
não sabia, tampouco que agia em desacordo por burri-
ce ou insanidade. É exatamente o contrário. Tudo se deu 
dentro de uma estrita política a favor da morte, traçada 
no Planalto, vocalizada pelo chefe do Executivo, ministros 
e entorno palaciano, entre os quais filhos e apoiadores. O 
que se segue é essa tragédia que vemos hoje: agravamento 
do cenário em todos os estados, colapso da rede hospita-
lar, insuficiência de recursos mesmo para entubar pacien-
tes, que são atendidos no chão em alguns casos; atraso na 
chegada de vacinas e, por consequência, implementação 
de respostas como a restrição de fluxo, necessárias no en-
frentamento da doença, mas com grande impacto econô-
mico. Acrescente-se a esse descalabro as trocas sucessivas 
de ministro da Saúde (o quarto desde o início da crise), e 
tem-se um filme de horror. Se Bolsonaro é genocida? Mais 
uma vez: eu não sei. Mas não tenho dúvida de que o pre-
sidente agiu e age, por métodos e palavras, para fazer do 
Brasil o cemitério que é hoje. 

A POLÍTICA DA MORTE NA CONDUÇÃO DA PANDEMIA

Henrique 
Araújo
JORNALISTA

Falta de oxigênio: sobre a 
dor que nem sei contar

Qual o tamanho da 
ajuda que precisamos

Tânia 
Alves

Adailma 
Mendes

JORNALISTA JORNALISTA

DESESPERANÇA O anúncio, esta semana, 
da possível falta de oxigênio e de medica-
mentos essenciais para manter um so-
pro de vida para quem está com Covid-19 
dentro das UTIs, não é somente fruto da 
incompetência de gestão do Ministério da 
Saúde. É também resultado da perversi-
dade e crueldade de um presidente que fez 
pouco caso das vacinas, toma decisões de 
forma imatura e diz acreditar em remé-
dios que a ciência já provou serem de pou-
ca eficácia. 

Para nós cearenses fica pelo menos a 
sorte de ter na chefia do Estado um líder 
consciente de seu papel e um secretário 
da Saúde que é capaz de sentir a angús-
tia de seus pares. O governador tem sido 
corajoso para enfrentar crises. Mostrou 
isso, mais uma vez, quando prorrogou o 
lockdown em todo o Estado por mais uma 
semana. É uma medida antipática para 
parte da população que depende do co-
mércio e gera desgaste potencializado pelo 
esgoto das redes sociais. Mas é essencial 
para aqueles que estão em UTIs, tentando 

AUXÍLIO Se na segunda metade do pri-
meiro semestre de 2020 tudo parecia 
o pico de uma grande crise na saúde 
e na economia brasileiras, o que dizer 
do momento que vivemos agora. Di-
mensionar os abismos que foram sendo 
criados entre a normalidade e o período 
atual da pandemia está cada vez mais 
desafiador. Muito mais quando o fim de 
todo esse pesadelo ainda nem se dese-
nha no horizonte.

Junto às bruscas mudanças na vida 
de todos os cidadãos do País se forma 
uma bola de neve de desemprego, en-
cerramento de negócios e aumento ver-
tiginoso da pobreza da população. As 
discussões assim giram, todos os dias, 
em torno de onde virão as ajudas para 
garantir a sobrevivência das famílias e 
das empresas que também sustentam 
essas famílias.

Na última quinta-feira, por fi m, saí-
ram mais certezas de como serão os 
pagamentos da nova rodada do auxílio 
emergencial: quatro parcelas variando 

buscar um pouco do respiro da vida; ou os 
que esperam numa fila do SUS ou hospitais 
particulares por um leito. Também é fun-
damental para os profissionais de saúde 
que passam por desgaste emocional ini-
maginável. Essas dores eu sequer sou ca-
paz de contar como merecia ser.

A nossa desesperança pelas milhares de 
mortes que se acumulam no País; e nosso 
desespero pela falta de vacinas, de oxigê-
nio e remédios, só serão melhor avaliados 
num futuro por nossos netos. Eles saberão 
enxergar o embate que se deu entre os que 
valorizam a vida e os que incentivam a 
morte fechados dentro do egoísmo tosco e 
prazer pelo poder passageiro. 

entre R$ 150 e R$ 375 cada a depen-
der do público. Sem dúvidas um gran-
de balde de água fria frente ao que foi 
concedido no ano passado, parcelas de 
até R$ 1.200 por mês se considerando a 
junção de mais de um benefício que al-
gumas famílias tiveram direito.

Ao olhar para apoio às empresas, ti-
rando medidas concedidas por estados 
de forma individual - no Ceará alguns 
setores contarão com auxílio próprio, 
isenção de impostos e liberação para 
não pagamento de algumas contas -, 
tudo está por vir. Um novo BEm, um 
novo Pronampe, todos ainda apenas 
promessas do Ministério da Economia.  

EDIÇÃO: TÂNIA ALVES E ANA NADDAF  |  TANIAALVES@OPOVO.COM.BR  |  

A SEMANA

FUTURO ministro 

da Saúde Marcelo 

Queiroga 
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ADRIANA RUNTE

C
om 35 anos de ex-
periência no merca-
do fi nanceiro, Adria-
na Runte, 56 anos, é 
operadora de mesa da 
Ativa Investimentos. 

Em um mercado ainda marcado 
mais pela presença masculina, a 
profi ssional fala dos desafi os vivi-
dos na construção de sua carreira. 
O principal foi superar a descon-
fi ança e o machismo no mercado.

Formada em Administração de 
Empresas pelas Faculdades Inte-
gradas Bennett, do Rio de Janeiro, 
Adriana acredita que a tendência 
é não ter mais barreiras de gênero 
para crescer na operação de ações 
em bolsas de valores. 

O POVO - Como é trabalhar 
em um segmento que era tão 
masculinizado no seu início e 
agora avança rumo à inclusão 
de mais mulheres?

Adriana Runte - Eu comecei no 
mercado financeiro em 1985, como 
estagiária da Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro, uma das primeiras 
Bolsas a entrar em operação no 
País e que acabou sendo incorpo-
rada pela BM&FBovespa, em 2008. 
Na época, disputei dez vagas com 
mais de 100 candidatos, e somente 
duas mulheres foram aprovadas. 
Era como se fosse um trainee para 
rodar a Bolsa inteira. Passei pelo 
Pregão, pela área de Fiscalização 
e Risco, três meses depois, fui efe-
tivada. Fico muito feliz em ver o 
setor crescendo e dando cada vez 
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SEM MEDO DE ENCARAR 
O MERCADO DE AÇÕES

2 DEDOS DE PROSA com

mais espaço para mulheres. Na 
Ativa, por exemplo, temos áreas 
ocupadas exclusivamente por mu-
lheres, como RH e Cadastro. Além 
disso, nós representamos 27,43% 
dos colaboradores e 25% dos car-
gos de liderança da corretora.

OP - O número de 
investidoras também tem 
crescido. A que se deve esse 
movimento?

Adriana - De acordo com a 
Bolsa de Valores, nos três últi-
mos anos (2018 a 2020), a par-
ticipação feminina no total de 

investidores foi de 22,06% para 
25,47% no período. Na Ativa não 
foi diferente. No ano passado, 
as mulheres representaram 
um terço dos novos clientes da 
corretora. Em 2012, o público 
feminino era de 11,77% e, hoje, 
elas representam 25% do total 
de investidores. As mulheres 
sempre foram mais detalhis-
tas, perfeccionistas, e com o 
crescimento profissional delas, 
ocupando cargos de responsa-
bilidade e casando mais tarde, 
estão tendo que administrar 
suas finanças e procuram op-
ções melhores de aplicação.

OP - Já sofreu algum tipo de 
assédio no trabalho ou algum 
tipo de descrédito por ser 
mulher?

Adriana - Quando estagiei no 
Pregão da Bolsa do Rio, logo nos 
primeiros dias, teve bastante con-
fusão. Eu tinha 21 anos e, quando 
tive que passar no pregão para 
conhecer o funcionamento, os 
operadores ficaram alvoroçados, 
lançavam olhares. Parecia que 
estavam em uma festa, querendo 
se exibir. O diretor do pregão che-
gou a pedir pra eu trabalhar sos-
segada em outro local e voltar ao 

Pregão somente no dia seguinte. 
Naquele período, também atendia 
corretoras por telefone, e os ope-
radores de mesa sempre jogavam 
um charme por eu ser mulher e 
por ser nova, mas esse tipo de si-
tuação nunca me intimidou. 

OP - Os tempos mudaram 
e a evolução é constante. 
Até onde poderemos ver 
as mulheres chegarem no 
mercado fi nanceiro?

Adriana - Nós mulheres já 
conquistamos bastante espaço no 
mercado financeiro, mas ainda 
podemos evoluir mais. Eu entrei 
na Bolsa do Rio em uma época de 
transformação, em que a mulher 
estava começando a se fortalecer, 
tive a oportunidade de traba-
lhar diretamente com a primeira 
superintendente da Bolsa, Ma-
riamélia Lemos dos Santos, com 
quem aprendi muito e isso foi 
importante. Ela era uma mulher 
de fibra, inteligente e muito res-
peitada no mercado. Hoje em dia, 
não vejo diferença entre mulheres 
e homens no mercado financeiro, 
e as mulheres estão cada mais 
preparadas e aptas para concor-
rer a cargos de mesmo nível que 
os homens.
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“Tem tudo, ao meu entender,

 para fazer um bom trabalho,

dando prosseguimento a tudo 

que o Pazuello fez até hoje no 
tocante das vacinas”

JAIR BOLSONARO, presidente da República, sobre a escolha 
do cardiologista Marcelo Queiroga para substituir o general 

Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde

“MINISTRO EXECUTA A POLÍTICA DO GOVERNO”

MARCELO QUEIROGA, novo ministro da Saúde nomeado pelo presidente 
Bolsonaro, afi rmando que dará continuidade à desastrada política para conter 

a pandemia da Covid-19

“ESSE TERMO DE LOCKDOWN DECORRE DE 
SITUAÇÕES EXTREMAS. SÃO SITUAÇÕES 

EXTREMAS EM QUE SE APLICA. NÃO PODE SER 
POLÍTICA DE GOVERNO FAZER LOCKDOWN. 

TEM OUTROS ASPECTOS DA ECONOMIA PARA 
SEREM OLHADOS”

MARCELO QUEIROGA, novo ministro da Saúde, em entrevista à CNN, 
descartando a medida para enfrentamento da pandemia, considerada a maior 

crise sanitária da história do País, por não considerar o cenário extremo

“CONCLAMO À POPULAÇÃO PARA QUE USE 
MÁSCARA, SÃO MEDIDAS SIMPLES. LAVE AS 

MÃOS, USE ÁLCOOL EM GEL... COM ESSAS 
MEDIDAS, PODEMOS EVITAR TER QUE PARAR A 

ECONOMIA DO PAÍS”

MARCELO QUEIROGA, novo ministro da Saúde, ao defender publicamente 
medidas de prevenção à Covid-19. Diferentemente do antecessor e do 

presidente Bolsonaro, defendeu o trabalho da imprensa como aliado, exaltou 
a ciência e o SUS

“LOGICAMENTE EU FIQUEI FELIZ, O BRASIL TODO GOSTOU, 
MOSTRA QUE O POVO ESTÁ VIVO... OS SENTIMENTOS 

DEMOCRÁTICOS ESTÃO AÍ VALENDO”

JAIR BOLSONARO, presidente da República, expressando seu contentamento com as manifestações 
pelo País contra as medidas de restrição para conter a Covid-19

“NO PRIMEIRO DIA, MANDETTA SAIU 
COM R$ 5 BILHÕES NO BOLSO. É DESDE 
AQUELA ÉPOCA QUE DEVERÍAMOS 
ESTAR COMPRANDO VACINA, NÃO É 
MESMO? O DINHEIRO ESTAVA LÁ”

“Na pandemia, o Brasil optou 

por outro caminho”
ASHER SALMON, chefe do Departamento de Relações Internacionais do Ministério da Saúde de Israel, 
que, em função das política de enfrentamento à pandemia, está retomando à normalidade. Ele defende 

‘um envolvimento da máxima liderança de um país para garantir que uma campanha de vacinação 
contra a Covid-19 funcione’

“Desonesto e 
mentiroso”

LUIZ HENRIQUE MANDETTA, 
ex-ministro da Saúde, rebatendo o 
ministro Paulo pelas redes sociais. 

Disse que, na época, ‘poucas vacinas 
estavam em fases iniciais de testes’

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRAS

PAULO GUEDES, ministro da 
Economia, em entrevista à CNN 
Brasil, dizendo que a compra 
de vacina contra a Covid-19 
no Brasil está atrasada desde 
o ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta, que foi exonerado 
em abril do ano passado
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“NOSSO GOVERNO 
NÃO RESPEITA 

NINGUÉM, E 
NINGUÉM RESPEITA 

O BRASIL HOJE”

LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA (PT), ex-presidente, em 

entrevista à jornalista Christiane 
Amanpour, da CNN Internacional

A
F

P

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRAS

“ISSO É NORMAL, NÓS ESTAMOS 
VIVENDO UM MOMENTO DIFÍCIL....

ACHO QUE ISSO REFLETE NA 
POPULARIDADE DO GOVERNO, MAS 

PODE SER REVERTIDA À MEDIDA QUE 
A GENTE AVANÇAR NA VACINAÇÃO, 
À MEDIDA QUE TIVER AGORA ESSE 

AUXÍLIO EMERGENCIAL”

HAMILTON MOURÃO (PRTB), vice-presidente da 
República sobre a pesquisa Datafolha que mostra a 

reprovação do governo Bolsonaro (sem partido) 

“NÃO ESTOU PREOCUPADO COMIGO. 
NÃO HÁ NADA QUE ELES POSSAM 

FAZER CONTRA MIM. ESTOU 
PREOCUPADO COM A SITUAÇÃO 

DO NOSSO PAÍS E AS AMEAÇAS À 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO”

FELIPE NETO, youtuber, e entrevista à BBC Brasil, depois 
de ter sido convocado a depor, por suposto crime contra a 

segurança nacional, por ter chamado o presidente Bolsonaro 
de genocida. Decisão judicial suspendeu a investigação feita 

a pedido de Carlos Bolsonaro 
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“O LULA FOI CALEJADO PELA 
VIDA. ISSO CONTA. NÃO É NENHUM 

PRINCIPIANTE. ELE DEU UMA 
ENTREVISTA AGORA E ACERTOU EM 
UNS PONTOS FUNDAMENTAIS, ELE 

TEM JEITO PARA A COISA”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB-SP), ex-
presidente da República, em entrevista ao UOL, onde afi rmou 

que, em 2022, votará “em quem for menos ruim” 
MAIS FRASES mais.opovo.com.br

“FOI MUITO GOSTOSO TERMINAR 
DA MANEIRA QUE TERMINAMOS 
A TEMPORADA, E O OBJETIVO É 

BUSCAR FAZER MELHOR, O DESAFIO 
É MAIOR, E ISSO ME MOVE, E TENHO 
CERTEZA DE QUE NÃO MOVE SÓ A 
MIM, MAS TODA COMUNIDADE DO 

VOZÃO E O TORCEDOR”

GUTO FERREIRA, técnico do Ceará, em entrevista ao UOL

“JÁ APROVEITA AÍ E FALA QUE A LEA 
TÁ MAIS BONITA AGORA, AÍ QUEM FOI 

CONTRA VAI FICAR MAIS PUTO”

TONINHO CEREZO, ex-jogador de futebol, em entrevista ao 
UOL, falando da fi lha Lea T, modelo, fi cou ainda mais bonita 
depois da transição de gênero. Na entrevista, Cerezo diz que 

conta que sofreu preconceito pela identidade de gênero da fi lha 
e chegou a ser demitido do cargo de treinador

“O GOVERNO PRECISA DESENHAR UMA 
POLÍTICA MAIS SEVERA DE COMBATE 

AO DESMATAMENTO CRIMINOSO 
E TAMBÉM DE PRESERVAÇÃO DAS 

NOSSAS FLORESTAS”

GISELE BÜNDCHEN, modelo, em entrevista ao UOL, sobre a 
política ambiental do governo Bolsonaro 

“LAMENTO O 
FALECIMENTO DO @

MAJOROLIMPIO. DELE 
SE PODIA DISCORDAR, 
MAS FUI TESTEMUNHA 

DE SUA CORAGEM E 
ESPÍRITO PÚBLICO. 
PARTICIPAMOS DE 

DEBATES JUNTOS E 
SEMPRE DE FORMA 
MUITO RESPEITOSA”

CIRO GOMES (PDT-CE), candidato 
derrotado na disputa pela presidência 
da República, sobre o deputado Major 

Olímpio (PSL-SP), que morreu na 
quinta-feira, 18, vítima da Covid-19

“EM QUE PESE 
TERMOS DIVERSAS 

DISCORDÂNCIAS, NÃO 
TORÇO PELA MORTE DE 

NINGUÉM”

EDUARDO BOLSONARO (PSL-
SP), deputado federal e fi lho do 

presidente, sobre a morte do 
deputado Major Olímpio



A partir de amanhã, idosos 
com 74 anos podem se vacinar 
contra a Covid-19 em Fortaleza. É 
o início da segunda fase de vaci-
nação na capital cearense. No to-
tal, 81 municípios avançam para 
esta etapa que engloba também 
indivíduos acima dos 60 anos. 
Cada município decide quando 
e onde o público-alvo por idade 
deve ser imunizado. Todos devem 
se cadastrar o mais rápido pos-
sível no site Saúde Digital Ceará 
para receber a imunização gra-
tuita contra a Covid-19.

No portal do O POVO Online 
(opovo.com.br) há orientação 
de como fazer o cadastramen-
to. Neste momento, a Prefeitura 
de Fortaleza e as demais cida-
des devem vacinar também os 
povos e comunidades tradicio-
nais quilombolas, como orienta 
o Plano Nacional de Imunização 
(PNI), do  Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) espera vacinar nes-
ta etapa  quase 256 mil idosos en-
tre 60 e 74 anos na Capital. Com 
atendimento, neste momento, 
voltado apenas aqueles com 74, 
ainda não está defi nido quando 
as outras pessoas de outras ida-
des devem ser vacinadas.

Tudo depende da velocidade de 
imunização destes mais velhos da 
etapa. Para acelerar, a SMS dispõe 
de equipes para Busca Ativa das 
pessoas sem acesso à internet ou 
com mobilidade reduzida. A va-
cinação domiciliar está mantida, 
a necessidade do serviço deve ser 
apontada no cadastramento.

A SMS contabilizava até o fi m 
da tarde deste sábado, 7.954 pes-
soas com 74 anos cadastradas. 
Com o anúncio, a expectativa é de 
que o número aumente.

“Os idosos que estiverem agen-
dados para segunda-feira serão 
comunicados no domingo, 21, por 
e-mail e WhatsApp, com infor-
mações sobre horário e local. Para 
que todos possam acompanhar, 
a cada dia, a Prefeitura disponi-
bilizará a lista com os nomes dos 
agendados no site coronavirus.
fortaleza.ce.gov.br.”, informou 

| COVID-19 |  Quilombolas e comunidades tradicionais 

deverão ser imunizadas. Em Fortaleza, a SMS mantém oito pontos de vacinação. 

FORTALEZA COMEÇA IMUNIZAR 
IDOSOS COM  ANOS NESTA 
SEGUNDA

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

ÍTALO COSME
italocosme@opovo.com.br

José Sarto, prefeito de Fortaleza, 
em postagem nas redes sociais.

O chefe municipal reafi rmou 
que a vacinação domiciliar está 
mantida para acamados e com 
mobilidade reduzida. E comple-
tou: a condição deve ser infor-
mada no ato do cadastramento 
no Saúde Digital.

No total, são oito pontos de 
vacinação na capital cearense. 
Os drive-ins instalados na Arena 
Castelão, Centro de Eventos, Sho-
ppings RioMar Fortaleza e RioMar 
Kennedy. Além disso, há pontos 
de acolhimento: Cuca Barra do 
Ceará, Cuca Jangurussu, Cuca 
Mondubim e Cuca José Walter.

Marido morre um dia antes de se vacinar
 Caucaia. Idosos a partir de 72 anos são vacinados 

Na manhã deste sábado, em 
Caucaia, os idosos a partir de 
72 anos começaram a tomar a 
primeira dose do imunizante 
contra a Covid-19. Nas longas 
fi las estava Tecla Ferreira, de 
73 anos. Ela e o marido haviam 
combinado de tomarem a vacina 
neste sábado, 20. Para ele, to-
davia, não deu tempo. Luzardo 
Arruda morreu na madrugada 
de sexta-feira, 19, aos 86 anos, 
após ter contraído coronavírus.

Casados há 58 anos, há 6 me-
ses eles moravam num sítio em 
Coité Matões. A mudança foi 
ideia do marido, justamente 
como medida de proteção para 
manter o isolamento. “Estáva-
mos lá isolados e ele me dizia: 
‘Eu acho que vou tomar logo essa 
vacina, tão dizendo que tá dando 
resultado’. Aí fi cou justinho pra 
virmos hoje juntos tomar a vaci-
na”, completa.

Luzardo fazia parte do gru-
po de risco e tinha cardiome-
galia, popularmente conhecida 

como “coração crescido”. Ele 
havia sido diagnosticado com o 
Covid-19, mas estava com sin-
tomas leves. Pela orientação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), com diagnóstico positivo, 
ele de todo modo não deveria 
receber a vacina hoje.

Na noite de quinta, como de 
rotina, Luzardo tomou os remé-
dios do coração e foi se deitar. 
De madrugada, ela acordou com 
o barulho, que ela achava ser do 
ronco do marido. Quando cons-
tatou, ele já estava morto.

O município de Caucaia, na 
Região Metropolitana de Forta-
leza, começou a vacinar idosos 
a partir de 72 anos neste sába-
do, 20. No modelo drive-thru, 
longa fi la se formou e foi pre-
ciso instalar um novo posto de 
vacinação diante da grande de-
manda. Idosos foram encami-
nhados ao Grêmio de Recreio e 
Estudos de Caucaia( Grec), para 
desafogar o atendimento na 
Igreja Matriz do Município. 

THAIS MESQUITA/O POVO

 LONGAS filas marcam 
sábado de vacinação 

em Caucaia

EDIÇÃO: REGINA RIBEIRO |  REGINARIBEIRO@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

7NOTÍCIAS
WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 21 DE MARÇO DE 2021

UMA NOVA rodada de 
imunização começa nesta 
segunda-feira quando a 
Secretaria Municipal de Saúde 
dá início à vacinação de idosos 
com 74 anos.

mil idosos devem ser 
vacinados em Fortaleza, 
segundo a SMS  

256



O Ministério da Saúde liberou 
recursos para 527 leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) em 
15 municípios do Ceará.

Duas portarias publicadas na 
sexta-feira, 19, em edição extra 
do Diário Ofi cial da União libe-
ram 2,7 mil leitos de UTI em 22 
estados. Todas as UTIs são ex-
clusivas para pacientes graves 
de Covid-19.

A Secretaria da Saúde do Cea-
rá explica que o valor estipulado 
pelo MS é de R$ 48 mil por leito. 
O valor integral para instalação 
gira em torno de R$ 80 mil. Se o 
leito for estadual, o Estado com-
pleta o valor. Se for municipal, 
Estado e o município comple-
mentam o que falta.

Os recursos não signifi cam 
necessariamente que novos lei-
tos de UTI serão instalados. No 
ano passado, o Ministério da 
Saúde fi nanciava leitos pelo País, 
mas o pagamento foi interrom-
pido, pela falta de aprovação do 
Orçamento. No Ceará, segundo 
havia informado o secretário 

da Saúde, Carlos Roberto Mar-
tins Rodrigues Sobrinho, o Ca-
beto, eram cerca de 400 leitos 
de UTI que haviam deixado de 
ser fi nanciados. Mesmo sem o 
pagamento, o Estado manteve 
as UTIs com recursos próprios, 
enquanto reivindicava a reto-
mada dos pagamentos com di-
nheiro federal.

A Portaria nº 499/21 autoriza 
1.280 leitos de UTI adulto para o 
reforço da estrutura hospitalar 
em mais de 50 municípios nos es-
tados da Bahia, Maranhão, Piauí, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. O 
valor do repasse mensal será de 
mais de R$ 61,4 milhões.

Já a Portaria nº 501/21 auto-
riza a instalação de 1.499 leitos 
de UTI adulto em mais de 70 
municípios nos estados do Acre, 
Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Mato Gros-
so do Sul, Paraíba, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Roraima, Santa Cata-
rina, Sergipe, Tocantins e o Dis-
trito Federal. 

| PORTARIA | Medida amplia atendimento 

MS LIBERA  LEITOS 
DE UTI PARA O CEARÁ 

A Associação Nacional de 
Hospitais Privados (Anahp) 
alerta para falta de medica-
mentos essenciais para o tra-
tamento de pacientes de Co-
vid-19 no Brasil. A associação 
citou a baixa de sedativos ne-
cessários para intubação, en-
tre outros medicamentos.

A entidade fez uma pesqui-
sa entre seus associados, um 
recorte com 40 respondentes, 
que indicou baixa dos estoques. 
Alguns medicamentos têm re-
serva de apenas cinco dias, em 
média, como é o caso do pro-
pofol, um tipo de anestésico, 
e cisatracurio, um bloqueador 
neuromuscular de administra-
ção endovenosa. Outros já estão 
falta, no caso do cetamina, um 
tipo de medicamento para in-
duzir e manter a sedação, além 
de anestésicos como propofol e 
o anticoagulante clexane.

Durante a reunião, a Anahp 
ressaltou que a Anvisa se com-
prometeu a facilitar processos 
como medida emergencial, além 
de revisar Resoluções da Direto-

ra Colegiada que dizem respeito 
à importação e prova negativa 
do desabastecimento. A entida-
de ressaltou estar trabalhando 
para ajudar a encontrar alter-
nativas para o desabastecimen-
to do mercado, em parceria com 
demais entidades e órgãos com-
petentes. Entretanto, enfatizou a 
necessidade de atenção por parte 
da população para as regras de 
isolamento social, que são fun-
damentais neste momento críti-
co da pandemia.

Por meio de nota, a rede Ha-
pvida informou que não há de-
sabastecimento, nem risco, da 
falta de insumos ao combate e 
tratamento à Covid-19. Já a Uni-
med Fortaleza ressaltou que tem 
se articulado para assegurar o 
abastecimento de medicamentos 
e manter os estoques em níveis 
aceitáveis. A diretoria do Hos-
pital Regional da Unimed tem 
reforçado ainda com a equipe a 
importância do uso responsável 
dos medicamentos para garan-
tir o atendimento adequado aos 
seus pacientes.

Hospitais alertam para 
falta de medicamento 

| COVID-19 | Escassez preocupa

SUS

O Ceará é 
dos estados 
que serão 
beneficiados 
com a medida 
do Ministério 
da Saúde 
que amplia 
leitos de UTI 
em vários 
municípios 
brasileiros
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Ciro ironiza inquérito 
por crítica a Bolsonaro; 
Camilo defende aliado
| OPOSIÇÃO | Líder do PDT também  

voltou a defender impeachment 

ciro Gomes voltou a atacar o 
presidente Bolsonaro

O ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) deu de ombros para o in-
quérito instaurado contra ele 
pela Polícia Federal (PF), assina-
do pelo presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) e pelo ministro 
André Mendonça (Justiça e Se-
gurança Pública). 

Ao Estado de S. Paulo, o pe-
detista interpretou que o inqué-
rito é algo positivo, pois revela 
desespero do presidente ante 
a oposição. “Trata-se de uma 
tentativa de constranger, de 
censurar, que está funcionando 
pelo oposto. Veja meu caso. Es-
tou pouco ligando”, ignorou. 

Ciro disse à publicação pau-
lista que o ex-presidente da Câ-
mara, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), cometeu um “erro 
histórico” ao não acatar a aber-
tura de processo de impeach-
ment do mandatário.

A tese do pedetista é de que, 
se no plenário a matéria não 
prosperasse, pelo menos força-
ria o militar a mudar a conduta 
negacionista adotada no decor-
rer da pandemia.

Aliado de primeira hora do 
pedetista, o governador Camilo 
Santana (PDT) saiu em defesa. 
Conhecido pelo modo ameno 

adotado até ao lançar críticas a 
adversários, o petista subiu um 
degrau no tom.

Para Camilo, “investigação 
deve ser para quem sabota me-
didas preventivas de combate à 
Covid, que tem matado milha-
res de brasileiros, e não para 
quem luta pela democracia e 
pelo Brasil.”

Além de enaltecer o amigo, o 
recado publicado nas redes fez 
óbvia referência a Bolsonaro. 

Ao colocar Ciro na mira de 
um inquérito policial por críti-
cas políticas feitas durante en-
trevista em Sobral, Bolsonaro 
dobra a aposta no modus ope-
randi de perseguição que tem 
sido usado contra opositores, 
valendo-se do aparato estatal. 

Felipe Neto, um youtuber, foi 
intimado pela Polícia Civil do 
Rio de Janeiro a depor após ter 
chamado o presidente de “geno-
cida”. O inquérito colocou mais 
fortemente o opositor do PDT no 
noticiário político. 

Ciro é adversário direto do ex
-presidente Lula na busca pelo 
voto de eleitores à esquerda. Na 
entrevista, ele afirmou não en-
tregará a vitória ao petista fa-
cilmente. (Carlos Holanda)

iNQUÉriTo

Felipe Neto 
foi alvo de 
procedimento 
embasado 
na lei de 
Segurança 
Nacional, 
uma herança 
da ditadura 
Militar (1964-
1985). Ciro 
Gomes sugeriu 
que Bolsonaro 
é ladrão e o 
chamou de 
genocida.

1
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O ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), define a 
Lei de Segurança Nacional (LSN) como um 
“fóssil normativo” e defende que a Corte 
avalie sua constitucionalidade dentro do 
mais breve tempo possível. A declaração foi 
dada ao participar de live do Grupo Prer-
rogativas, constituído por grupo de opera-
dores do Direito que se dizem preocupados 
com o retiwst5ro de  violações frequentes 
contra advogados no Brasil, especialmente 
no âmbito da operação Lava Jato.

Lewandowski, que recebeu homenagem 
do grupo pelos 15 anos de atuação no STF, 
considera importante um posicionamento 
que defina se a LSN “é compatível não ape-
nas com a letra da Constituição, mas com 
seu espírito”. Para ele, chegou o momento 
de o Supremo “exorcizar” esse espectro que 
“ainda vaga no mundo jurídico, ou, quem 
sabe, colocá-lo na sua devida dimensão”.

Quanto à ameaça de decretação de Esta-
do de Sítio pelo presidente Jair Bolsonaro, 
hipótese que ele próprio levantou em con-
versa com apoiadores na porta do Palácio 
do Alvorada, na quinta-feira, o ministro 

não parece demonstrar preocupação com 
a possibilidade. “Estado de Defesa, Estado 
de Sítio e e intervenção federal passam, 
necessariamente, pelo crico do Congresso 
Nacional”, destacou Ricardo Lewandws-
ki, para destacar que não se trata de uma 
vontade individual do presidente da Repú-
blica, para prevalecer a qualquer custo.

Outro ponto discutido na live com os ad-
vogados foi a questão do combate à pan-
demia e a recorrente queixa do presidente 
Bolsonaro de que o STF lhe tem impedido 
de atuar. Sem citar o presidente, Lewan-
dowski esclareceu que a decisão do Supre-
mo foi no sentido de afirmar, em todas as 
suas decisões, que “em matéria de saúde 
pública a competência é concorrente e co-
mum. Claro que a coordenação, espera-se, 
seja da União”.

Ricardo Lewandowski foi nomeado 
ministro do STF no ano de 2006 pelo en-
tão presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
O magistrado, que ocupou a cadeira vaga 
com a aposentadoria compulsória do ex-
ministro Carlos Velloso, proferiu mais de 
126 mil decisões.

| CONSTITuIçãO | 

Lewandowski: “LSN 
é fóssil normativo”

Representados por advogados 
do grupo Prerrogativas, três de-
putados do PT - entre eles a pre-
sidente nacional do partido, Gleisi 
Hoffmann - pediram ao procura-
dor-Geral da República, Augus-
to Aras, que avalie a conduta do 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça, diante 
dos diferentes inquéritos abertos 
em razão de críticas ao presiden-
te Jair Bolsonaro.

A representação pede que 
Aras identifique se, na conduta 
de Mendonça, “há questões de 
interesse da justiça criminal, 
tomando-se as medidas cabí-
veis para coibir abusos autori-
tários e violações inadmissíveis 
ao direito fundamental à liber-
dade de expressão”. 

Segundo o texto, o ministro 
da Justiça, apesar ter atribuição 
para requisitar apuração de cri-
mes contra o presidente, deve 
realizar um filtro preliminar so-
bre o que há de ser enquadrado 
criminalmente e as manifesta-

ções abarcadas pelo direito fun-
damental à liberdade de expres-
são e crítica política. 

Os deputados do PT e os ad-
vogados do grupo Prerrô citam 
casos de investigações contra 
opositores de Bolsonaro, ressal-
tando por exemplo, que “pequi 
roído, não parece ser o caso de 
ofensa tipificada pela legislação 
brasileira”. A qualificação de Bol-
sonaro com a expressão comum 
no Tocantins motivou um inqué-
rito contra o sociólogo e profes-
sor Tiago Costa Rodrigues. 

O crescente número de inqué-
ritos abertos em razão de críticas 
a Bolsonaro motivou reações em 
diferentes frentes. Na sexta, 18, a 
Defensoria Pública da União en-
trou com habeas corpus no Su-
premo Tribunal Federal em favor 
de todas pessoas investigadas ou 
ameaçadas de investigação por 
crime de segurança nacional por 
críticas ao presidente e outros 
integrantes de seu governo. (da 
agência Estado)

Grupo quer que PGR 
investigue ministro

| ANdré meNdONçA | 
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| Reação | Pesquisa do Sebrae 

mostra como os pequenos 

negócios têm sofrido os efeitos 

da maior crise sanitária do País e 

buscado sobreviver e até crescer 

em meio ao caos

Micro e pequenas 

na corda baMba da pandeMia

AdriAno Queiroz
adriano.queiroz@opovo.com.br

Há exatos 366 dias, o Ceará 
iniciava o primeiro período de 
restrições da maior parte das ati-
vidades econômicas e sociais, em 
decorrência da aceleração expo-
nencial da pandemia de Covid-19. 
Era o dia 20 de março de 2020.

País afora, a incerteza era 
a palavra em voga. Microem-
preendedores individuais 
(MEIs), além de micro, peque-
nos e médios empresários não 
faziam a menor ideia de como 
e por quanto tempo poderiam 
manter seus respectivos negó-
cios. Em média, a maioria de-
les acreditava que a economia 

levaria até 8 meses para reto-
mar à normalidade, segundo 
pesquisa realizada pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

Hoje, o cenário parece ainda 
mais incerto com o País batendo 
recordes consecutivos na média 
de mortes por Covid-19 e o re-
torno de medidas restritivas em 
praticamente todos os estados. 
Neste cenário, os mais de 17 mi-
lhões de donos de pequenos ne-
gócios estão ainda mais pessi-
mistas quanto à perspectiva de 
volta à normalidade, projetada 
por eles para acontecer apenas 
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em julho de 2022, conforme 
novo estudo do Sebrae.

Mas o sonho de empreender 
tem encarado de frente a pan-
demia. Para se ter uma ideia, 
92 mil novos negócios foram re-
gistrados no Ceará, somente no 
ano passado. No total, 645 mil 
empresas cearenses podem ser 
classificadas como MEIs, mi-
croempresas (MEs) ou empresas 
de pequeno porte (EPPs). Elas 
correspondem a cerca de 99% de 
todos os negócios no Ceará e em-
pregam 1,5 milhão de pessoas.

De acordo com o diretor técni-
co do Sebrae no Ceará, Alci Porto, 

para sobreviver à segunda onda 
de restrições os pequenos negó-
cios vão precisar adotar ou am-
pliar estratégias utilizadas em 
2020. “Há a necessidade urgente 
de aqueles que ainda não migra-
ram para o relacionamento onli-
ne com o cliente o façam. No ano 
passado, houve uma sobrevivência 
maior porque 42% mudaram sua 
forma de se relacionar”, destaca. 
Ele acrescenta que outra atitude 
importante para o pequeno em-
preendedor é, antes de ceder à 
tentação de recorrer ao crédito, 
verificar a situação financeira e 
traçar um plano de retomada.

Para Porto, é fundamental, 
contudo, o envolvimento da pró-
pria sociedade e das diferentes 
esferas de governo para manter 
ativas as micro e pequenas em-
presas. “É importante valorizar 
aquele que está produzindo e em-
pregando as pessoas que moram 
na sua ou no seu bairro”, ressalta. 
“Não dá também para que os go-
vernos não olhem a situação des-
ses empresários como sendo de 
emergência. É preciso renovar as 
ações voltadas a esses empreen-
dedores e criar outro pacote de 
estímulo para que nós possamos 
mantê-los”, defende.

Para Francisco José Bezerra, 
conselheiro do Corecon-Ceará, 
apesar das dificuldades que os 
pequenos negócios enfrentam, 
incluindo um menor fluxo de 
caixa, esse tipo de empreendi-
mento tem a vantagem de ter 
um modelo de negócio mais fle-
xível. “Sobre as grandes empre-
sas, a gente faz sempre aquela 
alusão com um transatlântico, 
que ao precisar fazer uma cur-
va, precisa de muito mais espa-
ço e tempo. Já a pequena em-
presa, rapidamente consegue 
adotar novas estratégias e mu-
dar”, compara.

Fotos FaBIo lIMa

a realidade de empreendimentos durante a 
pandemia vai desde ter que fechar as portas, 
viver em compasso de espera até encontrar novas 
formas de chegar aos clientes

percentual de 
empresas no Ceará 

que mudaram a forma 
de se relacionar com 

os clientes

42%
„
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Pirata

A “segunda-feira mais louca do mundo” não ocor-
reu no dia 23 de março de 2020, a primeira com res-
trições de atividades econômicas no Ceará, após a 
chegada da Covid-19 ao Estado. O slogan, que passou 
a acompanhar o grupo Pirata, veio de uma repor-
tagem publicada no The New York Times, e rendeu 
fama internacional ao complexo de entretenimento.

“A gente abriu como um restaurante e aos pou-
quinhos foi se tornando um espaço de entreteni-
mento: bar, casa de show, espaço cultural. O Pirata 
também era um espaço muito vanguardista”, conta 
com orgulho Rodolphe Trindade, filho do fundador 
Júlio Trindade. Em 2011, com a morte do pai, ele to-
mou a responsabilidade de conservar o legado.

“Navegar” em um nicho profundamente ligado à 
necessidade de aglomeração de pessoas talvez seja 
parte da explicação para o sucesso do complexo, 
mas quando essa passou a ser uma realidade impos-
sível de acontecer, o Pirata Bar teve de dar um passo 
atrás. No segundo semestre, veio a reabertura gra-
dual das atividades e foi preciso retornar às origens 
como restaurante. Também houve a necessidade de 
enxugar bastante a equipe. Quem já empregou qua-
se 100 pessoas, hoje emprega pouco mais de 20.

“Tivemos de buscar empréstimos, hipotecar terre-
nos. Acabei devolvendo meu apartamento e vim morar 
com minha esposa no Pirata. Depois fomos nos rein-
ventando: abrimos o Café Ilha, investimos na loja e 
vamos lançar um delivery de frango”, narra Rodolphe.

Embora, tema pelo fechamento de muitos estabe-
lecimentos do setor de alimentação fora do lar, pelo 
qual militou até o ano passado como então presi-
dente da Abrasel no Ceará, o empresário é otimista 
quanto ao futuro do Pirata.

“Quando isso passar, acho que as pessoas vão que-
rer estar em lugares ao ar livre e que tenham uma 
história. Então, as pessoas vão procurar cada vez 
mais essa autenticidade. Ainda mais, à beira-mar e 
com 300 dias de Sol por ano”, vaticina Rodolphe.

História e 
autenticidade com 
pitada de renovação 
para vencer crise

“Tivemos de buscar 
empréstimos, 
hipotecar terrenos. 
Acabei devolvendo 
meu apartamento e 
vim morar com minha 
esposa no Pirata”

Rodolphe tRindade

“A pandemia trouxe 
um aprendizado. Com 
certeza, a partir de 
agora, vamos sempre 
trabalhar conciliando 
as vendas presenciais 
e as online”

CRistina Couto
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Gestacion

Fundada há 21 anos, a Gestacion Moda Gestante 
foi um dos exemplos de que uma loja, com vendas 
essencialmente presenciais, poderia conquistar 
novos mercados mergulhando no universo digital, 
em meio à pandemia.

Situada na avenida Monsenhor Tabosa, referên-
cia comercial de Fortaleza, a empresa tinha atua-
ção tímida nas redes sociais até março de 2020. Foi 
quando tudo fechou e de uma hora para outra a em-
presária Cristina Couto se viu sem saber como pas-
sar a vender pela internet.

“Muitas mãezinhas compram itens para o pós
-parto, tais como camisolas ou sutiã de amamenta-
ção, meio em cima da hora. A do bebê é a primeira 
mala que fica pronta, mas a da mãe é sempre a úl-
tima. Então, elas ficaram desesperadas mandando 
mensagens dizendo que ainda não tinham compra-
do nada”, relembra a empresária.

Ela passou dois meses morando em seu endere-
ço comercial e teve de improvisar vendas e entrega, 
sem dominar as principais plataformas digitais. Foi 
com a ajuda da filha Trycia e do genro, que ela con-
seguiu, aos poucos, expandir sua clientela e aumen-
tar o número de seguidores da loja no Instagram. 
Hoje, eles já passam de 28 mil pessoas.

Com as aulas interrompidas, Trycia conta que 
resolveu trancar a faculdade e ajudar a mãe a im-
plantar um sistema que permitisse vender para 
todo o Brasil. “Foi aí que a gente começou a conhecer 
os aplicativos de entrega e de links de pagamento, 
além de termos implementado o nosso site. Tam-
bém investimos no atendimento online e na capaci-
tação das vendedoras. Às vezes, mandar um emoji 
para a cliente faz toda diferença”, conta.

A Gestacion não passou incólume à crise e Cristina 
Couto estima queda de 30% nas vendas em relação 
ao período pré-pandemia, mas para ela, ter aposta-
do em um novo modelo de negócios, trabalhar mais 
próximo da filha e ter inspirado outros lojistas do 
entorno foram as maiores lições desse período.

Lições para 
aproximar cLientes 
mantendo a distância

Três Caravelas

Em 1999, o bairro Meireles era conhecido, prin-
cipalmente, pelos grande hotéis e apartamentos de 
luxo, mas para Vera Lúcia da Silva havia uma série 
de novos nichos turísticos a serem explorados, des-
de o corporativo até o religioso.

Nascia a pousada Aconchego da Praia, na rua An-
tônio Augusto. Com o crescimento do negócio e as 
apostas certeiras, o espaço acabou ficando pequeno 
para acomodar tantos hóspedes e daí houve a neces-
sidade de expandir. Só tinha um problema, o tama-
nho do terreno. Foi preciso verticalizar e transformar 
o empreendimento em um hotel, o Três Caravelas. 

O tempo passou e, no fim de 2019, a empresária 
começou a vislumbrar um período difícil. Casada 
com um italiano, ela logo anteviu que o drama que 
a nação europeia começava a passar com a Covid-19 
seria também a realidade do Brasil.

“Tinha um grupo da Guiana Francesa que viria se 
hospedar em fevereiro. Eu fiquei muito preocupada. 
Naquele momento, mesmo sem saber muito como, a 
gente já começou a adotar alguns protocolos, ainda 
de forma intuitiva”, relata. 

Quando, enfim, veio o primeiro decreto fechan-
do quase todas as atividades econômicas no Ceará, 
mesmo sem proibições à atividade hoteleira, ela se 
deparou com uma debandada em massa de hóspe-
des e cancelamentos de reservas.

“As pessoas se desesperaram para voltar às suas 
casas. Então, correram para pedir antecipação de 
voo. A gente não tinha nenhuma segurança jurídica 
naquele momento. As pessoas queriam dinheiro de 
volta e a gente precisava devolver. Foi desespera-
dor”, relembra. Vera acrescenta que o faturamento 
mensal caiu de uma hora para outra de R$ 100 mil 
para apenas R$ 8 mil.

Para a pequena empresária, que atua no ramo 
mais impactado pela pandemia, segundo o Se-
brae, a recuperação deve ser muito lenta e o tu-
rismo doméstico, incluindo o do próprio forta-
lezense, deve ser determinante nos primeiros 
meses do pós-pandemia.

segurança como 
cartão de visita

“Eu sempre fui contra 
a expressão ‘se 
reinventar’ porque 
quando você está em 
uma pandemia não tem 
que se reinventar, tem 
que vender segurança”

VeRa Lúcia da SiLVa

LuCIAnA PIMEntA

INFo Impacto da pandemia nos pequenos 
negócios
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Há um ano, entrava em vigor 
decreto do governador Cami-
lo Santana (PT) que restringia, 
pela 1ª vez, regras de circulação 
de pessoas e de funcionamento 
da economia no Ceará. Na épo-
ca, o Estado vivia a primeira se-
mana da chegada da pandemia 
de Covid-19, com casos con-
firmados da doença passando 
de zero para 55 em apenas seis 
dias. Dois meses depois, em 20 
de maio, o Ceará entraria em re-
gime de lockdown.

“Sei que essas medidas são 
duras, mas necessárias para re-
tardar a contaminação do vírus 
aqui no Ceará”, dizia, à época, 
o governador. Ainda que sejam  
comuns em países de todo o 
mundo, medidas de isolamento 
social seguem dividindo opi-
niões no Brasil e no Ceará, mes-
mo um ano após o início da crise 
sanitária no País. Atualmente, 
o Estado soma quase 500 mil 
casos confirmados de Covid-19, 
com 12,8 mil óbitos.

Para defensores do isola-
mento, a divisão em torno do 
tema ocorre, em boa parte, pela 
influência de Jair Bolsonaro. 
Desde os primeiros decretos do 
tipo, o presidente tem minimi-
zado a doença, estimulado aglo-
merações e, se arvorando na 
necessidade de poupar a econo-
mia, criticado medidas que ten-
tem restringir a circulação de 
pessoas. Para boa parte da co-
munidade científica, no entanto, 
a polêmica nem deveria existir.

“É simples de entender: As 
pessoas não podem estar agru-
padas convivendo, porque uma 
contamina cinco, que vão conta-
minar, 10, 15, 2, o que for. Todos 
os dias, nós temos três mil pes-
soas morrendo no Brasil pelo 
Covid. São 20 boeings caindo 
diariamente. Não há outra saída 
senão o isolamento”, diz o mé-
dico e deputado Heitor Férrer 
(SD). Mesmo opositor de Camilo, 
ele tem se destacado como de-
fensor das medidas do governo.

Do outro lado do debate polí-
tico, ocupam espaço de críticas 
da medida justamente os parla-
mentares cearenses mais próxi-
mos de Jair Bolsonaro no Estado 
– como os deputados estaduais 
André Fernandes (Republicanos) 
e Delegado Cavalcante (PSL). No 
fim de semana passado, Fernan-
des inclusive protagonizou con-
flito entre manifestantes contra 
o lockdown no Estado e policiais 
militares, em imagens que cor-
reram a Internet.

Em maio de 2020, o deputado 
publicou nas redes sociais que o 
secretário da Saúde do Estado, 
Cabeto Martins, teria envolvi-
mento em um esquema com o 
objetivo de “superfaturar” nú-
mero de mortos pelo Covid por 
meio da falsificação de certidões 

| ceará | 
Mesmo como 

resposta padrão 

à Covid-19 

pelo mundo, 

isolamento 

social segue 

polêmico no 

Ceará

1 ano Carlos Mazza
carlosmazza@opovo.com.br
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de óbito. Comum em 2020, a tese 
dos números forjados, no en-
tanto, foi perdendo – com a es-
calada dos números da doença 
– espaço no repertório de críti-
cos do isolamento.

No lugar dela, ganhou pro-
tagonismo a tese de que a crise 
teria solução muito mais sim-
ples, com a adoção do chama-
do “tratamento precoce”, que 
prevê a prescrição de uma sé-
rie de medicamentos contra a 
Covid-19. “É simples, barato, 

evitando o agravamento da in-
fecção e reduzindo muito a ne-
cessidade da internação hos-
pitalar”, diz o senador Eduardo 
Girão (Podemos).

Defensores do isolamento, 
no entanto, destacam que os 
remédios não possuem eficácia 
comprovada contra a doença e 
já são utilizados amplamente 
no Estado, sobretudo na rede 
privada, e que os números da 
pandemia seguem crescendo 
em ritmo acelerado.
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“Lá para frente, 
as pessoas vão 
reconhecer quem 
de fato esteve do 
lado da vida e 
quem não esteve”

osmaR Baquit (pDt)
Deputado estadual

Como frequentemente ocorre 

no Brasil polarizado, prognósticos 

sobre o efeito de medidas de iso-

lamento social na opinião pública 

acabam dizendo menos sobre a 

questão em si e mais sobre quem 

responde. Ouvidos pelo O POVO, 

políticos cearenses divergem so-

bre possíveis efeitos das medidas 

em 2022, com parte dizendo que 

ação beneficia base de Camilo San-

tana (PT) e outra parte argumen-

tando no sentido contrário.

“Como são medidas duras, acho 

que hoje, no calor da emoção, po-

dem pesar politicamente contra 

os prefeitos e governadores. Mas 

acredito que, lá para frente, as 

pessoas vão reconhecer quem de 

fato esteve do lado da vida e quem 

não esteve. Hoje há muita paixão, 

mas até 2022 a história mostrará 

que foi necessário”, diz Osmar Ba-

quit (PDT).

“Poderíamos ter tido resultados 

melhores? Sim, se tivéssemos um 
presidente da República coorde-

nando, que fosse líder na nação e 

que agregasse os governadores. 

Se tivéssemos uma política defi-

nida no combate à pandemia. Mas 

o que temos é um presidente ne-

gacionista, que diz que vacina não 

serve, que a da China ele não com-

praria, e que está aí todo dia ten-

tando diminuir o impacto, fazendo 

aglomerações”, continua.

Para a deputada estadual e 

pastora evangélica Dra. Silvana 
(MDB), no entanto, o efeito será 

contrário.  “Se fosse um remédio 
amargo, mas que curasse, tirasse 

a dor, estaríamos todos nós to-

mando de gut-gut. O negócio é que 

paralisa tudo, quebra a economia, 

mas não resolve nada, os núme-

ros continuam crescendo”, afirma. 
“Seguramente, ninguém vai olhar 
para trás e ver isso como uma coi-

sa boa”, continua.

Mais moderado, o senador 

Eduardo Girão (Podemos) afir-

ma que os governantes não de-

vem, no contexto da pandemia, 

tomar decisões pensando na 

próxima eleição. Ele destaca, no 

entanto, que a crise no Estado 

possui uma série de “coisas es-

tranhas”, que deverão ter refle-

xo na opinião do eleitorado.

| 2022 | Deputados e senadores 

cearenses têm opiniões opostas 

sobre como as decisões repercutirão 

nas urnas

Políticos divergem sobre 

impacto eleitoral 
do isolamento

“Temos, por exemplo, a cri-

minosa desmontagem do Hospi-

tal de Campanha do PV em plena 

pandemia, ou a compra de res-

piradores de uma empresa que 

comercializa produtos superfa-

turados e que nunca foram entre-

gues”, diz, destacando casos que 

foram objeto de ação da Polícia 

Federal no Estado em outubro de 

2020, mas que ainda seguem em 

investigação. Ele destaca ainda 

que medidas como lockdown são 

“extremas” e só ocorreram pois 

o governo não fez “dever de casa” 

de se preparar melhor na crise.

Walter Cavalcante (MDB), 

no entanto, diz ter confiança 
de que a população entenderá 

razões para as medidas. “No 

mundo todo somos hoje onde 

se mais morre pela pandemia. 

Sabemos que as medidas são 
duras para a economia, mas é 

melhor deixar mais para fren-

te o desenvolvimento, do que a 

gente perder mais vidas do que 

já perde. As pessoas vão enten-

der isso, que é melhor pecar por 

excesso do que por omissão”.

BarBara MoIra

Girão critica fechamento 
de hospitais de campanha
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Médico epidemiologista, pro-
fessor universitário e membro 
do comitê científi co que auxilia 
governadores do Consórcio Nor-
deste, Antônio Silva Lima Neto – o 
Tanta – é um dos maiores espe-
cialistas em combate ao coronaví-
rus do Ceará. 

Em entrevista ao O POVO, ele 
reforçou que medidas de isola-
mento adotadas no Ceará, como 
lockdowns, são duras, mas se 
mantêm “urgentes” para evitar 
descontrole da doença.

O POVO: Medidas de isolamen-
to rígido funcionam?

Tanta: É só olhar os números. 
A primeira de isolamento foi em 
março, e a primeira mais rígida 
(lockdown) veio em 20 de maio, 
quando estávamos com uma pro-
pagação importante da doença, 
sistema de saúde em semicolapso, 
fator RT, que é o fator de repro-
dução da doença, de 2. Ou seja, 
cada cem pessoas infectadas pro-
duziam 200 casos. E o lockdown 
funcionou extremamente bem. 
Foram três, quase quatro sema-
nas, e derrubou o fator RT para 
0,85, passou de uma epidemia to-
talmente descontrolada e de cres-
cimento exponencial, para algo 
controlado. Alguém querer discu-
tir isso hoje, quando temos aí 500 
pessoas sem leito, é que eu não 
consigo compreender. Ou você di-
minui a transmissão comunitária, 
porque o aumento de leitos já está 
no limite, ou as pessoas vão mor-
rer na rua.

O POVO: Mas há deputados que 
dizem que elas não deram certo...

Tanta: Como não deram cer-
to? Essas medidas deram certo, 
e muito. Derrubaram o fator de 

TANTA “ISOLAMENTO 
RÍGIDO FUNCIONOU, E 

MUITO, EM FORTALEZA”
| ENTREVISTA | Para infectologista, 

críticos “não sabem do que falam”

reprodução, controlaram a mé-
dia móvel, deixaram o sistema de 
saúde com condições de atender 
a população. Quem fala isso não 
entende nada de epidemiologia. 
Eu me solidarizo com as pessoas 
que estão sofrendo com o isola-
mento rígido, acho até que o col-
chão social deveria ser maior, que 
o auxílio emergencial fosse maior, 
mas não posso achar que é nor-
mal deixar tudo acontecendo para 
as pessoas se contaminarem. São 
medidas extremas, ninguém diz 
que são boas. Nem o governador, 
nem o comitê, nem nada. Só se de-
creta porque é necessário.

O POVO: Por que elas seguem 
polêmicas?

Tanta: A questão que se 
apresenta hoje transcende a 
ciência, ela é política também. 
A gente chegou a um momento 
que, mesmo depois de um ano 
e com três mil mortos por dia 
e défi cit de vacinas, ainda te-
mos discurso negacionista do 
presidente, um novo ministro 
que parece só um títere des-
sa política. Isso é muito grave. 
Se você é contra ou a favor do 
lockdown, as pessoas vão con-
tinuar morrendo na rua. Se 
temos transmissão crescente, 
elas vão morrer na rua. Nesse 
momento, ou você diminui essa 
transmissão, ou vai ter uma 
tragédia humanitária diária. 
Isso é muito grave, quando você 
tem um presidente que promo-
ve até aglomerações em meio 
a uma doença que se transmi-
te pelo ar. Era o caso até de se 
avaliar uma resposta política, 
seja uma CPI, ou impeachment, 
para salvar vidas. 
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RUAS DE FORTALEZA 
ficaram vazias e comércio foi 
fechado durante 1º lockdown 

CAMILO SANTANA, GOVERNADOR DO CEARÁ 
Um dos primeiros governadores do Brasil a anunciar 
medidas mais rígidas de restrição de circulação, o petista 
inovou ao criar grupos permanentes de diálogo sobre 
o tema com participação de autoridades sanitárias e 
setores produtivos. Aliados sustentam que as medidas 
podem gerar todo tipo de crítica, mas nunca por omissão.

ESTADO

CABETO MARTINS, SECRETÁRIO DA SAÚDE
 Titular da Saúde do governo Camilo, Cabeto Martins usou do 
prestígio que já possuía com a classe médica para conduzir o 
processo de combate à pandemia no Estado. Para interlocutores 
do Palácio da Abolição, a presença do secretário foi essencial 
para diminuir resistências de setores produtivos do Estado.

SECRETÁRIO

ROBERTO CLÁUDIO (PDT), EX-PREFEITO DE FORTALEZA

Prefeito de Fortaleza durante o primeiro ano da crise, 
Roberto Cláudio (PDT) participou mais ativamente de 
polêmicas envolvendo o distanciamento social rígido do que 
o atual prefeito José Sarto. Na época, bancou construção 
do hospital de campanha do estádio Presidente Vargas, que 
atendeu mais de 1,2 mil pessoas e provoca polêmicas até hoje.

MUNICÍPIO

ANDRÉ FERNANDES (REP), DEPUTADO ESTADUAL 
Voz mais “barulhenta” da oposição, André Fernandes 
(Republicanos) é presença confi rmada em protestos contra 
lockdowns no Ceará. No início da pandemia, participou do coro 
que diminuía a gravidade da pandemia no Estado, chegando a 
acusar o secretário de Saúde de envolvimento na falsifi cação 
de atestados de óbito para “infl ar” mortes da Covid no Estado.

CONFRONTO

EDUARDO GIRÃO , SENADOR 
O senador Eduardo Girão (Podemos) foi uma das vozes mais ativas 
em críticas contra ações rígidas de distanciamento social no Ceará. 
Apesar de não atacar o cumprimento de medidas em si, sempre 
atribuiu ações como os lockdowns a uma falta de “controle” da 
crise e de ausência de “respostas mais adequadas” pelo governo.

OPOSIÇÃO
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A trajetória da engenheira pós-graduada em 
Logística Empresarial e mestranda em Logística 
e Gestão Portuária Mayhara Chaves no setor de 
portos vem sendo de seguidas barreiras rompidas. 
Mais jovem diretora da Companhia Docas do Espí-
rito Santo (Codesa), parte da equipe que trabalhou 
na formulação técnica do texto da Lei dos Portos e 
atual diretora-presidente da Companhia Docas do 
Ceará (CDC), Mayhara é, aos 36 anos, a única mu-
lher presidente em portos federais no Brasil. Em 
setor caracterizado por gestores do sexo mascu-
lino e perfi l mais experiente, Mayhara vem que-
brando paradigmas. Ela conta que ser minoria já é 
realidade desde a universidade, quando na turma 
de 60 alunos, apenas dez eram mulheres.

Ao O POVO, ela afi rma que o diferencial a seu 
favor na sua caminhada profi ssional tem sido sua 
preocupação constante em continuar sua forma-
ção profi ssional. Ela diz que estar muito prepara-
da para as funções que assume são inibidores dos 
questionamentos sobre uma quebra de perfi s no 
setor portuário. Hoje Mayhara superou as barrei-
ras, está realizando trabalho histórico no Porto de 
Fortaleza, com resultado anual quase três vezes 
melhor do que média dos portos públicos em 2020 
e trabalho reconhecido pelo ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Sobre o sucesso, Mayhara espera que sirva de 
motivação para que mais jovens mulheres se ani-
mem e adentrem em mercados que até em então 
são dominados por homens e que a habilidade fe-
minina é questionada. “Eu procuro mostrar o meu 

Mayhara Chaves

SETOR DE 
PORTOS SE 
RENDE À ÚNICA 
MULHER 
PRESIDENTE
A diretora-presidente da Companhia 

Docas do Ceará afi rma que é 
necessário estimular as meninas a 
olharem as possibilidades do setor 

samuel.pimentel@opovo.com.br
SAMUEL PIMENTEL

desempenho e as atividades que fazemos no Porto 
de Fortaleza para incentivar que as mulheres bus-
quem os seus sonhos e espero que isso aumente a 
quantidade de mulheres em cargos de gestão.”

O POVO - Como foi o início da sua trajetória 

desde os estudos no Espírito Santo, até chegar 

ao setor de portos?

Mayhara Chaves - Sou formada em engenharia de 
produção e desde a época da faculdade procurei fazer 
estágios em diversas áreas. Eu gostei muito da área 
de logística e meu último estágio foi numa companhia 
de gás em que eu trabalhava na área logística e lá fui 
contratada. Então, a minha história na logística co-
meçou na universidade mesmo. A partir daí comecei 
a trabalhar em empresas privadas de logística e en-
genharia de produção. Depois comecei uma pós-gra-
duação em Logística Empresarial, logo na sequência 
do término da faculdade. Com o networking, conheci 
um professor de Brasília que me indicou e recebi um 
convite para trabalhar na Secretaria de Portos, em 
2010. E foi no mês de maio daquele ano que fui traba-
lhar em Brasília e foi aí que começou a minha carreira 
no setor portuário, especificamente. Ainda em 2010, 
participei do projeto do Plano Nacional de Logística 
Portuária, também fiz uma especialização fora do 
País em Logística Portuária, no Porto da Antuérpia, 
na Bélgica, e continuei me desenvolvendo na secre-
taria. Lá participei de vários projetos, dentre eles da 
construção da MP 595, que é a legislação que deu ori-
gem à Lei de Portos em 2013.

Lá em Brasília conheci muita gente e foi assim que 
recebi o convite para retornar ao meu estado natal, o 
Espírito Santo, em 2013, para trabalhar na Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico do Estado, como 
subsecretária de Comércio Exterior, cuidando dos 
projetos portuários. Ainda fi z uma segunda especia-
lização enquanto estava no governo do estado, em 

Gestão Portuária, no Porto de Roterdã, na Holanda, 
e, no fi m de 2015, após quase três anos de governo, 
recebi o convite para ser diretora de Planejamento 
e Desenvolvimento da Companhia Docas do Espírito 
Santo (Codesa). Neste momento deixei uma equipe de 
três pessoas para comandar uma equipe com mais 
de 30. Logo depois iniciei o MBA em Gerenciamento 
de Projetos e essa formação me deu uma visão mais 
estratégica das coisas, mais organização das ativi-
dades, com uma visão mais global de toda situação. 
Fiquei aproximadamente três anos como diretora e 
fi quei grávida, saí do porto, passei um tempo fora, 
me dedicando à vida materna. Em 2019, quando meu 
fi lho estava próximo de completar um ano, recebi o 
convite para vir ao Ceará para ser diretora-presiden-
te da Companhia Docas do Ceará (CDC).

OP - Como foi sua reação de receber um 

convite de tamanha importância?

Mayhara - Foi uma surpresa grande, apesar da 
experiência que já tinha no setor portuário, os presi-
dentes de portos - desde a época da secretaria onde 
eram todos homens os presidentes - são, normal-
mente, pessoas mais velhas. Então quando recebi 
o convite senti um receio. Está sendo um desafio 
grande, mas muito construtivo, e acho que estou 
conseguindo administrar muito bem. Mais recen-
temente, em outubro passado, iniciei o mestrado 
de Gestão e Logística Portuária, pela Politécnica de 
Valência numa parceria com o Porto de Valência, na 
Espanha. É um mestrado que é basicamente online 
por conta da pandemia.

OP - Como foi o desafi o de sair do Espírito 
Santo e vir ao Ceará com a família?

Mayhara - A receptividade do cearense é mara-
vilhosa. O povo recebe muito bem, fui muito bem 



21AGUANAMBI 282
WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 21 DE MARÇO DE 2021

Da equipe comandada por 
Mayhara na Companhia 
Docas, 31 colaboradores são 
mulheres, de quadro de 110 
pessoas.

Desde janeiro de 2021, 
Mayhara é presidente do 
recém-lançado Conselho 
Feminino do Fórum 
Brasil Export

Mulheres

no porto

Conselho

acolhida, hoje me sinto em casa. Meu esposo, meu 
filho e eu estamos muito bem adaptados. Meu es-
poso até fala que não sairemos daqui nunca mais. 
Já vivíamos em cidade de praia, que é Vila Velha, e 
a recepção foi muito positiva também no porto, com 
os funcionários e colegas diretores.

OP - Essa preocupação de estar sempre 

estudando e complementando sua formação 

foi um diferencial para alcançar os cargos? 

Você sentiu alguma cobrança ou concorrência 

a mais pelo fato de ser mulher em um setor 

dominado por homens?

Mayhara - Cobrança a mais, não. Mas é preciso 
um diferencial grande, com certeza. Quando você 
entra numa disputa para um cargo de diretor-pre-
sidente de uma companhia docas, além da experiên-
cia, toda trajetória acadêmica conta muitos pontos. 
A própria legislação hoje nos faz questionamentos 
e um deles é apresentar notório conhecimento do 
tema. Então, o conhecimento obtido não só na prá-
tica - que é muito importante, claro -, mas a teoria e 
a prática alinhadas dão um diferencial muito gran-
de. Não acredito que por ser mulher passei a ser 
mais cobrada e precisei de um diferencial a mais, 
mas isso é relevante, principalmente no momento 
dos questionamentos por parte de algumas pessoas 
que dizem “por que trouxeram uma mulher de outro 
estado?”. Então a formação gera um respaldo maior 
na nomeação ao cargo também. Hoje sou a única 
presidente de companhia Docas no Brasil, mas sou 
a quarta mulher a presidir o Porto de Fortaleza. So-
mente o Porto de Fortaleza entre os portos federais 
já teve mulheres na gestão.

OP - Qual o caminho a ser seguido para que 

exista maior igualdade de colocação no setor 

portuário? E nos cargos de gestão?

RESULTADO

Em 2020, a 
Companhia 
Docas do Ceará 
teve 12% de 
crescimento na 
movimentação 
de cargas 
ante 2019. O 
ano passado 
fechou com 
4,9 milhões 
de toneladas 
movimentadas.


Mayhara - Temos uma trilha a caminhar, te-

mos um mercado ainda muito masculinizado. Isso 
acontece por conta do histórico em que as mulhe-
res evitam engenharia, evitam essas formações 
mais pesadas, vamos dizer assim, de serviços 
mais masculinizados, até por medo mesmo de 
não conseguir uma ocupação. E precisamos mu-
dar isso lá no início da cadeia.

Quando entrei na faculdade, por exemplo, a mi-
nha turma tinha cerca de 60 pessoas e dez eram 
mulheres. Lutamos tanto por igualdade, mas a 
quantidade ainda é muito pequena para que isso 
aconteça. Temos que começar a plantar uma se-
mente entre as moças, ainda na adolescência, 
para mostrar que existem ramos que elas podem 
atuar e que nada é impeditivo em nenhuma fase. 
A carência que temos hoje na estatística de mu-
lheres que fazem parte de cursos como Engenha-
ria, Economia, cursos tipicamente de gestores 
portuários são poucas, por consequência temos 
poucas mulheres se destacando no setor por-
tuário. Mas posso destacar que as mulheres que 
fazem parte do setor de infraestrutura são muito 
bem qualifi cadas, buscam mais conhecimentos e 
acho que isso é típico da mulher, querer sempre se 
aprimorar e se desenvolver na sua função.

OP - Com a sua chegada ao comando do 

Porto de Fortaleza teve uma diferenciação 

de mulheres ocupando cargos ou um 

processo de inclusão?

Mayhara - O nosso atual é de 110 colaboradores, 
são 31 mulheres. Dessas mulheres, 87% têm, no 
mínimo, graduação. E, entre os homens, apesar 
de serem a maioria dos funcionários, esse mesmo 
recorte é de 43% com formação superior. O núme-
ro de mulheres trabalhando no Porto de Fortale-
za está em crescimento e os homens até brincam 

com essa situação se seremos o porto mais femi-
nino. Quando assumi, realmente havia mais ho-
mens nas coordenações, mas até pelo destaque 
que as mulheres tiveram acabamos realizando 
substituições, não pela falta de capacidade dos 
homens, mas pelo melhor destaque das mulhe-
res. Então algumas mulheres se tornaram coor-
denadoras após a minha chegada aqui. Mas não 
tenho distinções entre homens e mulheres, faço 
entrevistas mirando o profissional, aquele que se 
destaca mais será aquele que melhor se adequa 
àquele cargo e, felizmente, as mulheres têm con-
seguido êxito, tanto pela dedicação e organização, 
quanto pela formação acadêmica.

OP - O Porto de Fortaleza foi o principal 

destaque entre os portos públicos nacionais, 

com menções importantes do Governo 

Federal sobre a boa gestão em quase dois 

anos. Como vê esse sucesso profi ssional 
sendo uma jovem executiva em um mercado 

lotado de homens mais velhos...

Mayhara - Cheguei ao Porto de Fortaleza com 35 
anos. Vou contar uma história engraçada de quando 
entrei na Codesa, com 30 anos. Lá tinha um profis-
sional que queria ser o diretor mais jovem da his-
tória do porto aos 30 anos. Ele foi diretor, mas um 
pouco depois de mim. E um dia ele me disse: “Poxa, 
você estragou meu sonho”. E eu respondi: “Não, ami-
go. Você foi o diretor mais novo com 31 e eu a mais 
nova aos 30”. Mas hoje, de mulher nos portos, sou a 
mais jovem entre os presidentes. Hoje também sou 
presidente desde maio de 2020, da Associação Bra-
sileira de Entidades Portuárias Hidroviárias (Adeph) 
- Mayhara é a primeira presidente em 63 anos de 
associação mais antiga do Brasil no setor de portos 
-, e, desde janeiro de 2021, sou presidente do Con-
selho Feminino do Fórum Brasil Export - Mayhara é 
a primeira presidente do recém-lançado conselho.

Todas são atividades não remuneradas. Acho que 
junção de sucesso na administração, fechando 2020 
com números de movimentação de quase o triplo 
da média nacional, e vitalidade de ser profi ssional 
e cuidar de fi lho pequeno em casa. Por conta des-
sas ações me considero uma mulher que gosta de se 
arriscar, não tenho medo das coisas e analiso muito 
bem a situação, mas sou uma mulher que gosta de 
desafi os, gosto quando conseguimos resolver e isso 
me move bastante. E nada disso seria possível se eu 
não tivesse uma equipe maravilhosa, estou cercada 
de pessoas em quem confi o plenamente.

OP - Como você se enxerga daqui a 

alguns anos?

Mayhara - Espero continuar no setor de por-
tos, não sei se aqui ou em outro estado, num porto 
público ou privado, mas meu desejo é continuar 
trabalhando em portos nos próximos 20, 30 anos. 
Talvez não somente no cargo de presidente, pois 
também precisamos descansar um pouco a ca-
beça, mas eu me vejo trabalhando sempre nesse 
segmento que eu amo fazer.

OP - E como espera que aconteça a maior 

inclusão de mulheres neste mercado?

Mayhara - Eu tenho feito a minha conta do 
Linkedin muito ativa e onde eu procuro mostrar 
o meu desempenho e as atividades que fazemos 
no Porto de Fortaleza para incentivar que as mu-
lheres busquem os seus sonhos e espero que isso 
aumente a quantidade de mulheres em cargos 
de gestão, seja na área de infraestrutura, médi-
ca, contábil, ou qual for. Precisamos estimular as 
mulheres a estudarem e se desafiarem a entrar 
nesses ramos. Hoje temos mulheres no porto que 
exercem tarefas que antes eram vistas como mas-
culinas com total qualidade e igualdade. Vejo as 
mulheres muito capazes e procuro incentivar as 
mulheres mais novas, recebo muitas mensagens 
na rede social me perguntando e procuro sempre 
dar atenção às moças e meninas que querem ini-
ciar uma carreira na área de infraestrutura.

O POVO MAIS

MAIS.OPOVO.COM.BR

O assinante O POVO teve 
acesso em primeira mão a 
esta entrevista na plataforma 
multistreaming OP+
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Com a pandemia, pessoas no 
mundo todo tiveram a neces-
sidade de se manter em isola-
mento social e desempenharem 
suas atividades de casa, por 
meio do home office ou das au-
las remotas. Para realizar essas 
atividades, elas precisam de 
boa conexão à Internet.

Mas nem sempre esse aces-
so é possível de forma plena. Os 
períodos de chuvas podem ser 
responsáveis pela restrição do 
acesso para o usuário. Expedito 
Vital, professor de língua ingle-
sa, conta que durante as aulas 
remotas passou a enfrentar 
problemas de conexão. “As pes-
soas que moram na periferia 
possuem limitações em relação 
à cobertura das provedores de 
internet”, afirma Vital.

“Sempre que chove há o pro-
blema de queda. Não existem 
opções melhores de provedores 
em algumas regiões da perife-
ria. Durante esses períodos, as 
situações são muito complica-
das, você acaba saindo das salas 
virtuais, perdendo foco e tempo, 
por causa da conexão”, relata 
o professor, que está aplican-
do aulas remotamente desde o 
início do isolamento social, em 
março do ano passado.

O mesmo caso acontece com 
a estudante, Carolina Galvão. 
Ela conta que, no geral, a cone-
xão da banda larga de sua casa 
é ótima e serve para todos que 
moram com ela. Os problemas 
começam no período chuvoso, 
“eu não entendo como funcio-
na, mas sempre que chega essa 
época de chuva a conexão fica 
muito fraca, como se estivésse-
mos muito longe do acesso, fica 
lenta, trava muito e deixa todo 
mundo na mão. Se não fosse o 
4g seria muito difícil para estu-
dar”, lamenta Carolina.

O Brasil encerrou o ano de 
2020 com 36 milhões de aces-
sos em banda larga fixa e uma 

| TECNOLOGIA | Algumas pessoas relatam problemas de conexão quando 

chove. A depender do tipo de conexão, o problema pode ocorrer

por que o sinal de 

internet pode ficar 

pior quando chove?

densidade de 51 acessos para 
cada 100 domicílios. Já no Cea-
rá, na época, havia 1,2 milhão 
de acessos em banda larga fixa, 
com densidade de 39,9 acessos 
para cada 100 domicílios.

Segundo André Barros, com 
formação na área de Tecnolo-
gia da Informação (TI) e dire-
tor geral da GC NET Provedor, 
geralmente a lentidão ou que-
da da Internet está associada à 
tecnologia de rede de cabo. “O 
cabo é feito de cobre, e em dias 
chuvosos, eles recebem indução 
e a frieza faz com que os dados 

O tempo chuvoso 

e a intensidade 

das chuvas 

podem interferir 

dependendo do tipo 

de conexão

reduzam a velocidade da sua 
eficácia e a transmissão com-
pleta da internet seja compro-
metida”, afirma o especialista.

Sendo assim, o tempo chu-
voso e a intensidade das chuvas 
podem interferir dependendo 
do tipo de conexão. É o que con-
ta o vice-coordenador do curso 
de Engenharia de Telecomuni-
cações da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), o professor Yuri 
Carvalho. Ele diz que há três ti-
pos de conexão (via rádio, cabo e 
fibra óptica) e “a chuva pode ou 
não ter interferência nelas”.
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resposta das 
operadoras

dica aos 
consumidores

Se você tiver alguma queixa contra 
a sua operadora, antes de tudo é 
importante fazer o contato com 
ela. em seguida, anote e guarde 
o protocolo de atendimento, ele 
é a prova de que a operadora 
sabe de seu problema e lhe deve 
uma resposta. a agência conta 
que a sua operadora é obrigada 
a dar qualquer informação sobre 
o serviço e precisa resolver os 
problemas técnicos que surgirem.

Caso esse atendimento não seja 
suficiente, a Anatel disponibiliza 
canais de atendimento para 
registrar reclamações e denúncias 
através do número 1331. o 
telefone funciona de segunda a 
sexta-feira, nos dias úteis, das 
8h às 20h. além disso, oferece 
o serviço de atendimento via 
internet. o acesso ao sistema é 
feito mediante cadastro do usuário 
no aplicativo anatel Consumidor.

o PoVo entrou em contato com algumas operadoras 
de telecomunicação para saber o que é feito para 
evitar esses tipos de interferências e oscilações, no 
sentido de melhorar a conexão do usuário e quais são 
os investimentos realizados nas conexões por fibra 
ótica.

a operadora da oi, relata que a sua estratégia está 
centrada na expansão da fibra ótica, para atender a 
demanda por internet com a velocidade contratada 
e sem oscilações na rede. “oi Fibra é o principal 
projeto da companhia para promover soluções para 
fins residenciais, empresariais e corporativos”. A 
empresa também afirma que investimentos recentes 
foram feitos para a ampliação do usuário e o acesso 
a conexão. Por fim, a empresa diz realizar uma 
campanha de substituição das redes de seus clientes 
gratuitamente, “substituindo a rede de cobre por 
fibra ótica até a casa do cliente, em alguns bairros 
de Fortaleza e Juazeiro do Norte, sem nenhum custo 
adicional para os clientes”, informa.

No caso da Claro, a empresa nos informou que 
independentemente do tempo na região, a rede 
oferece a mesma conexão. “Mesmo em casos de 
chuvas fortes em que há falta de energia nas cidades, 
a Claro conta com ‘nobreaks’, que garantem a 
conexão, além de técnicos à disposição para entregar 
o acesso ininterrupto à banda larga”, diz a empresa 
por nota enviada ao o PoVo.

A Vivo afirma estar presente em Fortaleza com a 
rede FttH. além de Fortaleza, a empresa comenta 
que os municípios de Maracanaú e Caucaia são 
100% atendidos pela rede de banda larga da Vivo 
via cabo, e acrescenta que posteriormente, podem 
receber investimentos para implantação de fibra ótica 
da empresa, “considerando a demanda e critérios 
técnicos para expansão de seu atendimento”, conclui.

teste sua internet. o 
consumidor pode medir a 
velocidade de sua internet 
banda larga no aplicativo 
Brasil Banda larga – eaQ e 
na ferramenta de teste no 
website Brasil Banda larga – 
eaQ (www.brasilbandalarga.
com.br). A Anatel afirma que 
é importante acompanhar 
os valores entregues pela 
operadora com os contratados.

celulares, telefones 
fixos e sinais de tv

No caso da comunicação via fibra óptica (FTTH), 
a conexão não deve ser afetada, “pois ela utiliza 
pulsos de luz para a transmissão e é praticamente 
imune à interferência eletromagnética e de rádio 
frequência”, explica o professor Yuri Carvalho. 
No Ceará, de acordo com a agência Nacional de 
telecomunicações (anatel), 89% dos municípios do 
Estado têm cobertura de fibra óptica.

Já as conexões via rádio e cabo podem ser 
afetadas por períodos de chuva. Na conexão via 
rádio, o impacto depende da faixa de frequência 
utilizada. “Quanto mais alta a frequência, maior 
o corte do nível de sinal, por causa dos efeitos 
atmosféricos, como a chuva”, afirma Carvalho.

Na comunicação via cabo, “pode haver impacto 
sobre a conexão devido ao efeito da chuva 
sobre a infraestrutura, relacionado à umidade 
e acúmulo de água, dependendo de por onde os 
cabos circulam e da qualidade do isolamento 
deles”, acrescenta.

No estado do Ceará são 1,2 milhão de acessos 
à banda larga, segundo a anatel. de acordo 
com a agência, em dezembro de 2020, os 
principais acessos de banda larga fixa, no Ceará, 
representavam 66,9% (791.072) por fibra óptica; 
13,7% (162.438) por cabos metálicos; 9,4% 
(110.887) por cabo coaxial e 8,6% (101.737) por 
rádio. Banda larga fixa é quando um fio ligado à 
rede de distribuição ou antena é conectado a um 
modem roteador para decodificar e espalhar o 
sinal para outros aparelhos da rede.

Em dezembro de 2018, os acessos por fibra 
óptica no Ceará, segundo a anatel, eram de 
39,9% (343.070). No ano de 2019, também em 
dezembro, a soma era de 56,4% (546.098). 
apontando um crescimento de 27% nos últimos 
dois anos, entre 2018 e 2020.

Questionado sobre possíveis interferências 
atmosféricas nas conexões de outros aparelhos 
eletrônicos, Yuri Carvalho diz que no caso do celular, 
vai depender da faixa de frequência. “as redes 3G e 
4G utilizam frequências abaixo de 3 giga-hertz (GHz), 
então o impacto de efeitos atmosféricos não é muito 
perceptível”, afirma. Da mesma forma para o 5G 
operando na faixa de 3,5 GHz.

Já no caso do sinal de tV digital terrestre, 
transmitido na faixa UHF (abaixo de 3 GHz), 
também não há a princípio uma baixa significativa 
do sinal com a chuva. Por outro lado, o 
sinal de tV transmitido via satélite pode ser 
bastante impactado por efeitos atmosféricos, 
principalmente nas faixas mais altas de operação.

Por fim, o telefone fixo e a TV via cabo funcionam 
na mesma lógica que a comunicação via 
cabo da banda larga, podendo estar sujeito a 
interferências atmosféricas. o impacto varia de 
acordo com a densidade da chuva e a qualidade 
da instalação dos equipamentos.

crescem as conexões 
via fibra óptica

conheça as conexões 
mais comuns

canais de 
relacionamento 
para 
reclamações
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mental 

Novo 

lockdowN 

reaceNde 

debates de

| impacto |  Aumento de casos 

de Covid-19 e novo isolamento 

trazem de volta traumas de um 

ano que parece não ter acabado

saúde 

Na paNdemia

edIçÃo: Érico Firmo | erICoFIrMo@oPoVo.CoM.Br 
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mental 

Com a pandemia, passou-se 
a discutir mudanças duradou-
ras introduzidas por toda a mu-
dança no modo de vida. E se usa 
a expressão “novo normal” para 
falar do que passa a se estabele-
cer. Termo este do qual Sabrina 
discorda. “Te faz pensar que o 
tempo anterior à pandemia era 
normal, mas realmente era? 
Nós já estaríamos em outro ce-
nário, mesmo?”, questiona. Para 
a psicóloga, a pandemia reforça 
um mal-estar no que condiz à 
convivência social.

“Quando pensamos em saúde 
mental, parece também existir 
uma questão psicológica: são 
aspectos não só psíquicos, mas 
sociais e econômicos. É uma 
realidade de guerra contra o 
vírus”, pontua, exemplificando 
pessoas que têm o privilégio de 
manter medidas mais restriti-
vas em casa. “Isso afeta a saúde 
mental porque percebemos que 
algumas pessoas ignoram o que 
está acontecendo.”

A professora destaca que 
essa realidade pandêmica afeta 
as emoções de diferentes for-
mas, que não são iguais para 
todo mundo. E mesmo o ato de 
supostamente ignorar a pande-
mia e desobedecer às normas 
sanitárias é uma reação que 
pode ter explicação emocional. 
Ela exemplifica com participan-
tes de festas e de aglomerações. 
“Por mais estranho que isso 
possa parecer, é como um es-
porte radical. Há uma paquera 
com a morte e a geração de uma 
adrenalina. Isso é prazeroso”, 
explica. Segundo a psicóloga, é 
uma forma de resposta à sensa-
ção de frustração com o impac-
to real da morte.

Defensora das medidas pro-
tetivas contra o coronavírus, a 
psicóloga aponta outro aspecto 
influenciador na saúde mental 
sob o isolamento: a individua-
lização. “Há um predomínio de 
características mais curiosas da 
condição humana.” A frustração 
pode ser descontada de diversas 
formas, aponta Sabrina. Desde o 
uso das redes sociais, em espor-
tes ou até mesmo infringindo 
normas sanitárias.

Os hábitos adquiridos persis-
tem e garantem para a estudan-
te Lorrany Droste a manutenção 
da rotina diante um possível 
momento de restrições, resul-
tados de um ano que ainda não 
acabou. “Nós poderíamos ter 
controlado essa situação se ti-
véssemos ficado mais em casa”, 
reforça. Sabrina concorda. “Nós 
temos de pagar esse preço ago-
ra para que possamos respirar e 
manter presencialmente os la-
ços sociais.”

arquivo Pessoal

a estudante aprendeu a 
cozinhar durante isolamento

arquivo Pessoal

Jaleco de lorrany, que só foi 
usado uma vez

arquivo Pessoal

lorrany segue em 
aulas remotas

O ano de 2020 começou bem 
para Lorrany Droste, 19 anos. 
Aprovada para o curso de Psi-
cologia, começou bastante ani-
mada as aulas de neurologia em 
laboratório. Entretanto, veio a 
pandemia e um ano após a con-
firmação do primeiro caso de 
Covid-19 no Brasil, a estudante 
segue em atividades remotas. O 
período a afetou bastante. “Fi-
quei isolada sozinha em casa 
por sete meses, passei a ter 
crises de ansiedade e cheguei a 
engordar oito quilos durante o 
processo”, relembra. “São mo-
mentos que, querendo ou não, 
são enriquecedores. Mas tam-
bém enlouquecedores”.

O debate sobre saúde mental 
durante o isolamento — que 
retorna de forma mais restri-
tiva com o segundo lockdown 
no Ceará — continua sobre a 
mesa. Para a psicóloga Sabrina 
Matos, foi a primeira vez em que 
confrontamos com o que chama 
de real da morte. “É uma sensa-
ção de frustração, medo. Esse 
não poder sair de casa é uma 
estratégia de sobrevivência.”
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| CUIDADO | O medo constante da morte e a solidão 

proporcionada pelo isolamento são alguns dos fatores 

que impactam a saúde mental dessa população 

Os impactOs dO 
isOlamentO na 
saúde mental 
dOs idOsOs

Alice SouSA
alice.sousa@opovo.com.br

O longo período de isolamen-
to que se fez necessário neste 
mais de ano de pandemia afeta 
a saúde mental coletiva. Além 
dos impactos na saúde mental 
da população jovem, os idosos 
também sofrem de forma parti-
cular as consequências do longo 
período de isolamento. Entre os 
agravantes está o fato de serem 
o grupo de maior risco, no qual 
está grande parte das vítimas 
que morreram pela doença. Isso 
aumenta a necessidade de iso-
lamento, o que chega a provocar 
o afastamento de filhos e netos.

Segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad Covid-19), em 
2020 16,2% da população era 
composta por pessoas acima de 
60 anos. Entre elas, está Anto-
nia Salvani Neves de Freitas. A 
aposentada está em isolamento 
rígido desde o começo da pan-
demia, em 2020. Aos 93 anos, ela 
lamenta a situação: “Faz um ano 
que eu estou em casa, de casti-
go, não posso sair nem pra igre-
ja, nem pro shopping. Durante 
esse ano, saí duas vezes pra ir 
ao médico. Fora isso eu não saio 
nem na calçada”, contou dona 
Salvani que, em uma dessas saí-
das, tomou a primeira dose do 
imunizante. 

De acordo com Francisco 
Pontes, médico psiquiatra que 
atende no ambulatório ge-
riátrico no Hospital de Saúde 
Mental Professor Frota Pinto, 
os pacientes têm várias quei-
xas em relação ao isolamento e 
à pandemia. “O medo da mor-
te, de se contaminar. Existem 
várias questões relacionadas à 

morte, confrontar com familia-
res e conhecidos que se infec-
taram ou faleceram”, explica o 
médico. De março de 2020 até 
fevereiro de 2021, o ambulató-
rio Geriátrico do HSM realizou 
821 atendimentos.

A solidão e o medo de pegar 
a doença é constante no cotidia-
no de dona Salvani, que convive 
em casa com dois dos seus seis 
filhos. “O momento mais difícil 
da pandemia foi a separação de 
meus filhos, distantes. Eles não 
podem vir aqui eu não posso 
ir na casa deles, não posso ver 
eles. Falo por telefone, mas não 
posso encontrá-los. Às vezes 
choro de saudade”, falou com a 
voz embargada.

Dona Salvani também revela 
sentimento de impotência em 
relação à pandemia. Mesmo 
após a primeira dose do imu-
nizante, ela confessa que teme 
contrair o vírus e não resistir. 
“Eu tenho muito medo do vírus, 
é muito contagioso e perigoso. 
Estou de pés e mãos atadas, eu 
tenho muito medo, pois, eu sei 
que se pegar eu não resisto.”

Francisco Pontes diz que, em 
meio a pandemia, é natural que 
sintomas de ansiedade surjam, 
agravados pelas incertezas. “A 
gente tem de aprender a lidar 

RegistRo pessoal

Dona silvani tomou a primeira 
dose da vacina

RegistRo pessoal

aos 93 anos, dona silvani 
espera a hora de ir à igreja

DoençAS

Depressão 
e ansiedade 

podem se 
apresentar 

com sintomas 
como falta ou 

excesso de 
apetite; insônia 

ou muito 
sono; perda 
ou ganho de 

peso; angústia; 
irritação e 
choro fácil

Durante esse ano, 

saí duas vezes pra 

ir ao médico. Fora 

isso eu não saio 

nem na calçada

Antonia Salvani, 93 anos
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com as restrições, certos de 

que existe um motivo real. A 

vacinação da população é fun-

damental. Enquanto isso não 

acontece, precisamos manter 

uma rotina para fazer com que 

a solidão do isolamento não seja 

tão forte”, explica. 

Regularmente, dona Salva-

ni realiza chamadas de vídeo 

com seus outros quatro filhos 

que moram na Capital. Antes 

da pandemia, ela costumava 

frequentar a paróquia de São 

Raimundo, no bairro Rodolfo 

Teófilo. Lá também era onde 

encontrava as amigas. Atual-

mente, ela mesma tem feito a 

sua rotina diária de oração, e 

é o que tem a ajudado a passar 

o tempo.

Dentre as atividades que 

podem ser desenvolvidas com 

idosos para diminuir o impacto 

do isolamento na saúde men-

tal, o psiquiatra recomenda 

fazer chamadas de vídeos com 

os amigos e familiares. “No 

momento, estamos em restri-

ção. Mas, caso haja um espaço 

onde o idoso possa praticar al-

gum tipo de atividade física em 

segurança. Ou atividades que 

estimulem, como leituras, no-

velas, artesanato. Horários e 

hábitos sendo mantidos o mais 

próximo possível daqueles que 

já aconteciam antes da pande-

mia”, pontuou o médico.

Quando questionada aon-

de quer ir depois da pandemia, 

dona Silvani já tem preparado 

o seu itinerário: “Eu primei-

ro queria ir à igreja. Depois da 

igreja, eu queria ir a um pas-

seio, visitar meus fi lhos, ir ao 
shopping, conversar com meus 

amigos, minhas colegas. Mi-

nhas amigas estão todas isola-

das também, pois não podemos 

nos encontrar. Mas eu nem faço 

planos pra depois da pandemia, 

o dia de amanhã só Deus sabe.”

Depois da igreja, 

eu queria ir a um 

passeio, visitar 

meus fi lhos, ir ao 
shopping
Antonia Salvani, 93 anos, já 
sabe o que quer fazer após o 
isolamento
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Dicas para 
cuidar 
da saúde 
mental 
de idosos

Quando tiver problemas, 
converse. Compartilhe seus 
medos e angústias com 
familiares e pessoas de quem 
você gosta. E seja apoio para 
quem você perceber que 
precisa.

 

Quando tiver com maior 
estresse, foque nas suas 
necessidades e sentimentos.

 

Envolva-se em atividades de 
que goste e ache relaxantes. 
Faça coisas que deem 
satisfação. Descubra ou 
redescubra pequenos ou 
grandes prazeres. Assista a 
fi lmes, séries, futebol. Leia um 
livro, escute uma boa música.

 

Exercite-se, em casa mesmo.

 

Mantenha rotina diária regular 
de sono.

 

Coma alimentos saudáveis, se 
cuide. É fácil perder o controle 
da alimentação em momentos 
como esse.

 

Não se angustie caso apresente 
sintomas de Covid-19. Tenha 
calma e busque apoio médico.

Fontes: Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e acervo O POVO

Conserve o que for possível das 
suas atividades diárias. Tente 
cultivar uma rotina.

 

Apesar do isolamento físico, 
comunique-se com seus 
familiares e amigos por internet 
e telefone. Faça chamadas de 
vídeo. Não é difícil e algum 
familiar pode ajudá-lo sobre 
como fazer, mesmo à distância.

 

DROGAS
Com o 
isolamento, 
cresceu o 
consumo 
de álcool e 
cigarro. Os 
psicoativos 
legais e 
ilegais trazem 
risco de 
dependência 
e podem levar 
a ansiedade e 
depressão
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É 
inegável que a pandemia disseminada pelo 
novo coronavírus atingiu com violência os 
negócios, assim como fez com as famílias, 
muitas delas convivendo com o fantasma do 
desemprego ou mesmo, as mais vulneráveis, 
sem assistência governamental adequada 

em meio a tanta adversidade.
Os duros refl exos econômicos e sociais ainda vão per-

durar por muito tempo. No entanto, é preciso cuidar agora 
e urgentemente da vida das pessoas, em primeiro lugar, e 
também ajudar as empresas a resistirem na crise, de modo 
que a economia se recupere o mais rapidamente possível.

No setor empresarial, os mais atingidos são os peque-
nos negócios que, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) respondem por 
99% de todas as empresas do Brasil. São as que mais ge-
ram empregos com carteira assinada (54%) e as que mais 
empregam mulheres.

Observe-se que a crise sanitária não susta as obriga-
ções legais, como pagamento de salários, fornecedores e 
empréstimos. E, como escreveu o economista Alex Araú-
jo, em artigo publicado na edição de sexta, 19, “uma pe-
quena empresa em difi culdade signifi ca problemas para 

várias famílias que dela dependem”. 
Boa parte da responsabilidade por estabelecer medidas 

mais adequadas para manter a atividade dessas empre-
sas, principalmente durante a crise sanitária, é do gover-
no federal. Para isso seria preciso eliminar entraves para 
liberar empréstimos, reduzindo a burocracia, diminuindo 
a taxa de juros, aumentando o prazo de pagamento e am-
pliando carências.

Mas, para Araújo, a solução também passa pela im-
plantação de políticas locais para mitigar esses pro-
blemas. Ele cita a criação de fundos para facilitação 
de crédito e o escalonamento de impostos e tributos 
estaduais e municipais.

De qualquer forma, o setor é resistente e não se inibe nem 
durante as crises. Reportagem publicada na edição de hoje 
anota que, no ano passado, no Ceará, 30 mil pequenas em-
presas decretaram falência; no entanto, 96 mil novos ne-
gócios foram registrados, em pleno período da pandemia.

Essas empresas respondem por 99% de todos os ne-
gócios no Estado, empregando 1,5 milhão de pessoas. São 
resilientes, como se prova, mas é obrigação dos governos 
federal, estadual e municipal, lançarem um olhar mais 
atento a esse segmento. #VaiDarCerto. 

As pequenas empresas
na pandemia

EDITORIAL

contato@ricardovalente.adv.br

Em 2020, os granéis sólidos, cereais e não cereais 
tiveram um crescimento de 28,7% em relação a 2019, 
no Porto do Mucuripe, representando o maior cres-
cimento de carga do Porto no ano passado. A ex-
pectativa é que o Porto do Mucuripe arrende, neste 
ano, o seu Terminal de Trigo (MUC01), destinado à 

movimentação e armazenagem 
de granéis sólidos vegetais e o 
segundo desse tipo mais movi-
mentado do Brasil. Administrado 
pela Companhia Docas do Ceará, 
o Porto poderá ter uma retroárea 
destinada a combustível também 
licitada em 2021.

Estima-se que os investimen-
tos serão de R$ 56,7 milhões, em 

25 anos, além dos milhares de empregos gerados. 
Nesse sentido, é válido destacar a Lei Federal nº 
14.047/2020, que reafi rma o caráter essencial da ati-
vidade portuária, prevê medidas de combate à Co-
vid-19 e é apontada como importante instrumento 

na minirreforma do setor portuário, prevendo fl e-
xibilidade na gestão e exploração dos portos públi-
cos, investimentos e ampliação do quantitativo mo-
vimentado de cargas.

A Lei prevê dispensa de licitação nos contra-
tos de arrendamento portuário quando for com-
provada a existência de um único interessado na 
exploração do bem, após ser realizado um cha-
mamento público para identifi car interessados 
e quando a exploração estiver em conformidade 
com o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 
do Porto. Sobre isso, o Porto do Mucuripe está 
reelaborando o seu Plano, a fi m de criar novas 
áreas para arrendamento, visto que 90% deste 
não é arrendado. O projeto se encontra no Tri-
bunal de Contas da União.

Mecanismos legais devem ser vistos no Direito 
Portuário como instrumentos importantes para 
o desenvolvimento do setor e da economia nacio-
nal. Que mais iniciativas como esta sejam possíveis, 
contribuindo para dar novos rumos aos portos. 

Arrendamento portuário e a economia

Advogado

Ricardo Valente

rubensljr@yahoo.com.br

Chama atenção as grotescas manchetes que Bol-
sonaro e seus ministros derramam sobre nós sema-
nalmente e como a mídia, presa a um mecanismo 
de caça clicks, reproduz toda sorte de verborragia, 
preconceito, machismo, misoginia e imbecilização 
coletiva. Dizer isso, por si só, não é nada novo. 

O que de fato nos espanta é 
a incapacidade das forças pro-
gressistas em se livrar dessa ar-
madilha, dando eco a discursos 
cansativos e clichês da extrema 
direita. A questão é, como se li-
vrar do “aprisionamento” dessa 
metodologia de comunicação, 
justamente para não se tornar 
uma presa fácil do diversionismo 

pretendido, que só retira o foco do que é essencial?
Como se diz, “o real não se vê”. O que nos pare-

ce cada dia mais evidente é o fato de que a luta do 
povo brasileiro não é apenas contra Bolsonaro. 

Ela é mais profunda. O “fora Bolsonaro”, sem ou-
tra agenda, parece-nos uma pauta vazia, não põe 
comida na mesa, não salva vidas, não nos garan-
te saúde, não evita a violência contra a popula-
ção pobre, negra e da periferia, por exemplo.

O aprofundamento do debate exige o desvenci-
lhamento da pauta que diariamente nos é “vendi-
da” e o questionamento das raízes da exploração 
dos(as) trabalhadores(as) e do desmantelamento 
do país. Ou seja, tornar central temas como a fi -
nanceirização da economia, a pressão do capital/
mercado sobre o orçamento público, a expro-
priação das riquezas nacionais e o papel da mídia 
– que é subsidiada por essa estrutura, reprodu-
zindo velhas pautas liberalizantes, contribuindo 
para o aprofundamento da crise.

Assim, as forças progressistas, incapazes de 
fazer o real diagnóstico, limitadas à corrida elei-
toral, perdem a capacidade de questionar o siste-
ma e mudar o curso da história. 

O “fora Bolsonaro” e a falta de agenda

Defensor Público

Rubens Lima
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A maioria dos brasileiros está de queixo caído, diante do escânda-
lo jurídico cometido pelo ministro Edson Fachin. Jamais se pensou 
que um condenado, preso e libertado, pudesse transformar em réu 
o juiz que o julgou, através da canetada de um membro do STF que 
ignorou a Constituição e as leis do País. E o pior é que alguns, ditos 
intelectuais, presos à ideologia marxista, dão pleno apoio a atitudes 
ditatoriais e imorais, praticadas por alguém da alta corte de justiça.

O STF, como já se diz por toda a parte, é um braço do PT e tem ar-
ticulado seus movimentos para a derrubada do presidente Jair Bol-
sonaro, eleito pela maioria do povo. Bolsonaro não reza pela cartilha 
dos comunistas nem usufruiu do roubo praticado por eles. O ministro 
Fachin, ao contrário, é um ativista do PT e está ao lado, no Supremo, 
de companheiros que foram aliados e advogados do partido.

Em seu primeiro discurso, pronunciado no sindicato dos me-
talúrgicos, após a irresponsável e aética decisão de Fachin, Lula 
reafirmou sua identidade política e suas intenções antidemocrá-
ticas. Elogiou  os ditadores latino-americanos, como os de Cuba 
e da Venezuela e o foro de São Paulo, como um movimento que 
traria a libertação para os pobres do continente. E, como se co-
nhece, o foro é a aglutinação dos políticos e dos movimentos que 

pregam o totalitarismo no continente latino.
Assim, é inconcebível que pessoas esclarecidas dêem apoio a esse 

lado triste e criminoso da política brasileira. Hoje, bilhões de reais 
já foram devolvidos pelas empreiteiras, fazendo com que os bra-
sileiros honestos sonhassem com a chegada do dia em que ricos e 
pobres seriam julgados com o mesmo rigor da lei. Havia uma espe-
rança de que a Justiça, finalmente, condenasse os ricos e poderosos 
políticos com a mesma régua que sempre julgou os pequenos.

Essa esperança está ameaçada de desaparecer, caso o pleno do 
STF venha a manter o absurdo pronunciado por Fachin, contra a 
lei, a justiça e a ética. O esforço, portanto, do ex-juiz Sergio Moro, 
em Curitiba, liderando a chamada operação lava-jato, despencaria 
e feriria de morte o sentimento do povo trabalhador e honesto, em 
torno da renovação da vida nacional.

Somente o impeachment de Fachin e de outros membros do STF 
que já desrespeitaram publicamente a Constituição seria capaz 
de restabelecer o respeito da nação ao Supremo Tribunal Federal, 
trazer de volta a harmonia entre os poderes e garantir o funciona-
mento do regime democrático no País. Essa providência depende 
do Senado Federal que, infelizmente, não detém, no momento, as 
condições morais para tanto. Essas circunstâncias desfavoráveis 
poderão agravar os conflitos atualmente existentes e prejudicar o 
desenrolar das próximas eleições em 2022. n

pedro Henrique cHaves antero 
phantero@gmail.com

Professor de Ciências Políticas

De conDenaDo a autor

Por que este titulo? O assunto é a che-
gada das águas do rio São Francisco ao 
Castanhão no Ceará. O que aconteceu no 
inicio de março de 2021, é o coroamento 
da História de um sonho 180 anos de lutas, 
frustrações e esperanças. Começou em 
1840, no Império, com D. Pedro II.

Embora seja uma obra para beneficiar 
o Nordeste semiárido, essa história tem 
a marca do Ceará, talvez por ser o Esta-
do mais seco da região. Quem deu o pri-
meiro passo concentro para a realização 
desta obra em 1847 foi Marcos Antonio de 
Macêdo, Intendente da Comarca do Cra-
to, no Ceará, que propôs, oficialmente, 
a construção do canal à Dom Pedro II. E 
quem deu o passo definitivo foi também 
um cearense, Ciro Gomes, ex-ministro da 
Integração Nacional do Governo do Pre-
sidente Lula, em 2004. Nessa data, quan-
do foram apresentados os Estudos de 
Impacto Ambiental, Ciro peregrinou todo 
o Nordeste defendendo corajosamente a 
obra frente a grandes lideranças nordes-
tinas que se opunham à ideia. Finalmen-
te, em 2007 a obra é iniciada, ainda sob 
muitos protestos.

É evidente que no intervalo destes 180 
ANOS muitos outros grandes nordestinos 
e cearenses lutaram por essa OBRA.

Infelizmente , devido à pandemia, as 
águas do Velho Chico chegaram ao Casta-
nhão sem a grande festa Cívica merecida, 
como se fez com a chegada da energia de 
Paulo Afonso.

eudoro santana
opiniao@opovo.com.br

engenheiro e superintendente do Instituto 
 de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor). 

ViVa SouSa neto e ciD gomeS

Artigos

Mas, é importante e justo que a popula-
ção cearense saiba - razão do título deste 
artigo- que as águas só chegaram AGORA no 
Castanhão, devido à três (3) grandes cea-
renses. O Eng. Sousa Neto, que idealizou o 
Projeto do Cinturão das Águas do Ceará - 
CAC, ao Ex-governador e Eng. Cid Gomes 
que acatou a ideia e imediatamente trans-
formou em Projeto e iniciou a construção do 

CAC e ao Governador Camilo Santana, que 
transformou o CAC na obra de prioridade 
numero 1 do seu governo.

Não fora o idealismo, a competência 
e a coragem cívica destes 3 cearenses o 
Castanhão iria esperar ainda muitos anos 
para receber as águas do Velho Chico.

ENTENDA PORQUE 

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

Bruno Cals, um dos mais 
talentosos de sua geração, 

dirige a área de finanças do 
Hapvida

HORIZONTAIS

Gustavo Franco - Nesta segunda-feira, o Roda Viva (22h) entrevista o econo-
mista Gustavo Franco, ex-presidente do BC.
Memória da pele - Pesquisa do Ibope DTM, encomendada pela marca Bepan-
tol Derma, em janeiro, com duas mil mulheres de todo o Brasil, de classes A, 

B e C, com mais de 16 anos, revelou: no Nordeste, 24% das mulheres disseram 
não usar nenhum hidratante no rosto, mas 45% usam no corpo todo dia.
Cibersegurança  - A Oi Soluções declara crescimento de 161,01% na receita de 
serviços de cibergurança no Ceará, entre 2019 e 2020. 

Bruno Cals assinou com a Qsaúde, a 
nova operadora de planos de saúde bra-
sileira. O ex-VP fi nanceiro da Hapvida 
(ele renunciou em janeiro) agora será o 
CFO (Chief Financial O  cer) da empre-
sa fundada em outubro do ano passa-
do. Não é uma operadora verticalizada, 
porque não tem rede própria, mas tam-
bém não é uma seguradora tradicional, 
ou seja, com rede completamente aber-
ta. Tem parceiros.

Com o Einstein, por exemplo, traba-
lha com serviço de médico da família. O 

cliente usa a rede credenciada. Nem tão 
barato quanto uma verticalizada (caso 
do Hapvida), nem tão caro como uma 
seguradora (Bradesco Saúde, por exem-
plo). Começa em cerca de R$ 250. 

“A gente até fala que você vai ter 
um médico pra chamar de seu. Ele vai 
acompanhar muito de perto, inclusive 
com incentivo a check-up, como forma 
de prevenção a doenças mais sérias”, diz 
Bruno. Em linhas gerais este é o modelo 
de negócio. Por ora, a Qsaúde está limi-
tada a São Paulo.

POSITIVO E NEGATIVO PEREIRO NA MIRA

WEBMOTORS

CAF TEM VAGAS

Farmácias testam 
mais e mais barato

Brisanet vencendo 
5G vira potência

Corolla, Hilux e Gol, 
os mais procurados

Talentos de 20 e tantos anos 

O presidente da Associação Brasileira 
de Farmácias, Sergio Mena Barreto, lan-
çou um painel do trabalho das afi liadas 
na testagem de Covid-19 pelo País. Até 15 
de março, em 3.510 farmácias pelo Brasil, 
houve 4.077.754 de testes, com média de 
resultados positivos em 19,26% (785.567). 
No Ceará, média maior: 23,44%. Segundo 
Sergio, no início, um teste era comprado 
caro, em dólar, com problemas de fretes 
e poucos fornecedores. Com o aumento da 
oferta, ele diz que o preço caiu de R$ 190, 
em média, para R$ 90 – R$ 120. 

A cearense Brisanet, de José Roberto 
Nogueira (foto), merece os holofotes hoje 
voltados para Pereiro, sua sede. Caso a 
Brisanet vença o leilão 5G para o Nordes-
te, assume uma posição de destaque no 
País. E sim, o caminho natural é abrir o 
capital na bolsa. O setor exige muito in-
vestimento para crescer. E como diz uma 
fonte do mercado de capitais, crescer só 
com dívida no Brasil é uma temeridade. 
A Mob Telecom, por exemplo, tem sócio 
capitalizado, a EB Capital, com o ex-mi-
nistro Pedro Parente.

Webmotors Autoinsights revela que, no ano passado, em 
Fortaleza, as buscas por carros tiveram um aumento de 43% 
ante 2019. Os modelos mais procurados foram o Toyota Corol-
la (com mais de 132 mil visitas), seguido do Toyota Hilux e do 
Volkswagen Gol. O comportamento na Cidade  difere do re-
sultado no Brasil em que os três favoritos foram Honda Civic, 
Toyota Corolla e Volkswagen Gol, de modo respectivo. Entre as 
cores, o branco foi a mais buscada em Fortaleza. Nisso, um gos-
to afi m de outras regiões. 

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) 
abriu inscrições para o Programa de Jovens Profissionais 
para o Desenvolvimento (Prodes), com vagas em diversos 
de seus escritórios da região. Busca jovens profissionais 
de aproximadamente 30 anos, com mestrado concluído ou 
em fase de conclusão. Exige bons resultados acadêmicos e 
elevado domínio de português, espanhol e inglês. As ins-
crições vão até o dia 30 de maio. Mais informações em ht-
tps://www.caf.com/pt/prodes.

QUEM ESTÁ BEM NA PANDEMIA

A 
vida é dura na pandemia, mas em termos 
fi nanceiros não para todo mundo. O setor 
de saúde ainda é uma exceção no ambiente 
insalubre. Vide a exuberância de Hapvida 
e entrada iminente na Bolsa de novas em-
presas do setor. No rol, Dasa, Mater dei, 

Pátria e Hospital Care. Todas deverão fazer IPO até julho. 

Quem também faz piruetas com carrinhos e 
cestinhas são os supermercados e farmácias. No 
mesmo bonde sentam as construtoras que vendem 

para alta renda. O cenário em Fortaleza demonstra 
isso, com as obras em forma de condomínio fechado 
a pulular na região do Meireles.

Sim, a renda está ficando cada vez mais concentrada. 
Estes “felizardos” advêm dos setores que estão 
ganhando muito preço. Vê-se também setores 
tradicionais perdendo. Hapvida vale mais de seis vezes 
que M.Dias Branco. 

Em Educação, o mercado de EAD tem boas notas. 

Já a educação tradicional perde valor. Empresas de 
infraestrutura para internet vem crescendo de valor de 
modo expressivo.

Fora disso, tem gente correndo para emitir 
debêntures, aproveitando a janela antes que a 
pandemia possa escangalhar tudo de vez. Fusões e 
aquisições andam tímidas. Houve uma outra em TI. 
Há dois IPOs no Nordeste quase parados. Um na Bahia 
e outro no Ceará. Emerge o temor quanto à segunda 
onda da Covid-19 e o risco fiscal assusta.



Bruno Cals será diretor fi nanceiro da Qsaúde
NOVA OPERADORA BRASILEIRA

JOCÉLIO LEAL

DEISA GARCÊZ/ESPECIAL PARA O POVO



32
WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 21 DE MARÇO DE 2021OPINIÕES

FALE COM COLUNISTA: GUALTER.GEORGE@OPOVODIGITAL.COM  |  85 3255 6105

GUÁLTER GEORGE

UMA TRAGÉDIA E DUAS VISÕES

H
averá quem lance à questão o peso políti-
co-eleitoral que todo tema em discussão 
no Brasil hoje leva, mas, é fato, aparecem 
duas formas muito diferentes de encarar 
o drama da Covid-19 quando se observa os 
comportamentos do presidente Jair Bol-

sonaro (sem partido) e do governador Camilo Santana (PT). 
Por um tempo rápido poderíamos desconsiderar siglas e 
informações entre parênteses, que para muitos bastam 
como defi nição de uma pessoa, e tentar perceber as atitu-
des de cada um diante do mesmo problema.

Bolsonaro, após mais de um ano de pandemia no Brasil, 
tempo que tem gerado macabras estatísticas diárias 
de mortes, até hoje demonstrou-se incapaz de uma só 
declaração que expusesse algum nível de sofrimento com 
a dor alheia. Não apenas de quem esteve diretamente 
contaminado pelo vírus, mas de seus parentes, de famílias 
inteiras devastadas e que não têm merecido qualquer gesto 
de solidariedade do presidente do Brasil. Ao contrário, há 
manifestações dele até ofensivas às vítimas e suas famílias, 

reclamando do “mimimi”, da “frescura”, que parece “um 
país de maricas”, traçando uma linha de queixas contra 
medidas que focam a vida e, diz ele, esquecem a economia.

Camilo, em linha contrária, faz um percurso em que, de 
fato, a preservação da vida aparece como a preocupação 
inicial e principal. Está errado? Para Bolsonaro sim, porque 
“as medidas de isolamento social não resolveram”, “a 
intenção de governadores e prefeitos é desgastar o Governo 
Federal” e outras coisas mais equivocadas de seu discurso, 
considerando que não há estratégia bem executada nesse 
sentido que permita levar a conta diretamente a Brasília 
sem antes passar por Fortaleza (no caso do Ceará) ou pela 
prefeitura de cada município onde a situação estiver, na 
ponta, se verificando. E quase não há exceção, infelizmente. 
É uma versão que precisa de um olhar muito ideológico (e 
enviesado porque boa parte dos gestores locais são aliados 
do presidente) para ganhar alguma consistência.

A verdade é que o Brasil paga o preço altíssimo da opção 
do presidente da República (sim, dele) pela politização de 

um quadro que lhe exigia, mais do que de qualquer outro 
governante brasileiro atual, uma capacidade de comandar 
um esforço de unidade nacional pela vida. Nesse sentido, 
ajudando as demais instâncias de poder no convencimento 
à sociedade de que a saída que existe, como emergência, é 
conter a circulação do vírus, algo somente possível através 
de medidas que aumentem o isolamento social.

Houvesse tal unidade a discussão sobre a outra ponta 
do problema, na qual estão os devastadores efeitos 
econômicos, aconteceria num plano mais sereno e as coisas 
poderiam estar acontecendo de outra forma. Há uma 
queixa justíssima das empresas acerca disso, realmente o 
Estado precisa oferecer melhores respostas e mais rápidas 
ao problema que se cria com a redução das atividades 
econômicas, algo que tem parecido impossível porque 
são medidas adotadas dentro de um contexto de pouco 
consenso até entre as autoridades públicas. Muito embora 
a ciência, com seus dados frios, lhes respalde com grande 
folga. A questão é que quando falta acordo sobre o básico, 
todo o resto é consequência.

Do espanto aos números
O espanto do senador Tasso Jereissati (PSDB) com as 

cenas da passagem mais recente do presidente Bolsonaro 
pelo Ceará, em 26 de fevereiro, começa a se transformar 
em números, justificando-se. É ver o caso de Tianguá, 
a 322 km de Fortaleza, onde, à época da visita, oito dos 
10 leitos de UTI no município encontravam-se ocupados. 
Hoje, não há mais vaga disponível e a saída é levar o 
paciente às pressas para Sobral, a 89 km, e lá entrar 
numa fila. Falta de aviso não foi.

Por enquanto, silêncio
Aliás, a turma do núcleo cearense do Ministério 

Público Federal continua à espera de resposta do 
gabinete do Procurador da República, em Brasília, 
à provocação que fizeram para que o episódio 
tianguaense motive a abertura de uma investigação 
contra o presidente Bolsonaro. Augusto Aras, como 
tem-se transformado em marca de sua contestada 
gestão, senta-se em cima do pedido e nada diz, sequer 
para, como é regra do seus procedimentos, arquivar.

Fazer do giro um jirau
Não que ele queira, porque agradável não é, mas a 

ação do presidente Bolsonaro contra o pré-candidato 
do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, chega 
para ele numa hora política oportuna. A reentrada de 
Lula no cenário, com a anulação de suas condenações 
pela Lava Jato, parecia uma ameaça ao espaço do 
pedetista e a situação já aparecia nas pesquisas 
divulgadas ao longo da semana. De alguma forma, 
o episódio recoloca seu retrato na primeira fila da 
galeria dos anti-Bolsonaro.

BATE-PRONTO
O deputado estadual Heitor Férrer comemora a 
suspensão do projeto do bondinho elétrico de Fortaleza 
pelo governador Camilo Santana (PT), mas avisa: quer 
a suspensão definitiva. Confira uma conversa rápida 
dele com a coluna: 

O POVO - A decisão do governador de suspender o 

projeto do bondinho elétrico lhe atende?

Heitor Férrer - O bom-senso prevaleceu, pelo menos 
temporariamente. O que eu defendo, no entanto, 
é a suspensão em defi nitivo dessa obra que não é 
prioritária, independente da pandemia. 

O POVO - Por que é contra? Não seria útil, num 

contexto de pós-pandemia, ao turismo de Fortaleza?

Heitor Férrer - É inimaginável que se gaste 116 
milhões de reais para um bondinho andar dois 
quilômetros. Esse deslocamento do turista deve estar 
dentro do sistema de transporte público. Construir um 
equipamento específi co para isso não é prioridade em 
momento algum. Para o turista, é mais interessante 
palmilhar a cidade e conhecer suas peculiaridades.

O POVO - Fosse hoje prefeito de Fortaleza, eleito em 

2020, a posição seria a mesma?

Heitor Férrer - Sem dúvidas. A prioridade de todo 
gestor deve ser a melhoria da vida do cidadão. A 
nossa economia não comporta, que num Estado 
onde 5 milhões de pessoas vivem na pobreza e 
outros 3 milhões na extrema pobreza, esses valores 
sejam gastos em um bondinho para turista ver. É 
irresponsabilidade administrativa.

O apelo da médica
Mayra Pinheiro, a cearense que até agora segue firme 

na equipe do Ministério da Saúde - chegou com Luiz 
Henrique Mandetta, permaneceu com Nelson Teich e 
continua com o General Pazuello -, fez circular áudio de 
apoio aos colegas médicos que, na semana, assinaram 
manifesto em defesa do presidente Bolsonaro, no qual 
lhes pede que não recuem. Segundo diz, está havendo 
medo de perseguição e uma pressão para retirada de 
nomes, sem identificar direito de onde partiria.

Novo destino às sobras
Há nuances da PEC do auxílio emergencial, 

promulgada e já em vigência, para as quais é necessário 
muita atenção nos municípios. Por exemplo, qualquer 
saldo financeiro de duodécimo repassado à Câmara 
de Vereadores, mesmo que seja resultado de zelo 
de uma gestão ou de capacidade de economizar, 
necessariamente terá que ser devolvido ao erário ou 
deduzido nas parcelas a serem transferidas para o 
exercício seguinte. Parece um detalhe ínfimo, mas não é.

Pode isso Arnaldo?!?
Esdrúxulo demais, mesmo para os leigos, como 

eu, a sugestão do procurador cearense do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Lucas da Rocha Furtado, 
no sentido de trocar Jair Bolsonaro por Hamilton 
Mourão como presidente da República de uma hora 
para outra, apenas porque ele quer. Sem processo, 
sem investigação, sem impeachment. Parece que a 
facilidade de afastar um presidente, demonstrada no 
caso Dilma Rousseff, com as tais pedaladas, andou 
acostumando mal o pessoal.
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LÚCIO BRASILEIRO

OS BONS (EXCELENTES) SAMARITANOS 
No espaço de hoje, alardeio os 
que sempre foram generosos 
comigo e atendedores de boa 
vontade, nos quiproquós fi-
nanceiros, mencionando uni-
camente quem já partiu. 

Deputado Jonas Carlos, da 
Loteria, que além de partici-
par da roda de Pontinho, na 
Torre do Iracema, colaboran-
do assim com o barato, jamais 
me deixou na mão em condi-
ções prementes. 

José Alcy Siqueira, que 
emprestou (deu) a mala 
para que pudesse viajar ao 
Rio, para o Baile de Miss 
Elegante Bangu, no Copaca-
bana Palace. 

Audísio Pinheiro, que, quan-
do me convidava para tomar 
matinal café no seu aparta-
mento do Morro da Viúva, va-
lia dez de dez.

Péricles (Pekim) Moreira da 
Rocha, que sempre provinha 
minhas carências no cassino, 
e tome ficha!

Aliatar Bezerra, que defen-
de o recorde de solidarieda-
de, me emprestando dinheiro 
com cheque sem fundos, que 
logo cobriu. 

Vilmar Pontes, que me 
mandou para Guarujá, no 
pique do prestígio, me hos-
pedou e ainda dava uma 
diária, via seu preposto 
João Teófilo, cuja história 
merece ser contada um dia.

Demócrito Dummar, que 
quando soube que eu estava 
viajando pra China, deixou 
quinhentão (dólares) na por-
taria do Iracema. 

Didi Silveira, que me hospe-
dava em seu apê carioca, e, 

depois, já casado,me ofereceu 
um jantar, e ainda botou seu 
amigo compositor Billy Blanco 
pra fazer a comida. 

Esmerino Arruda, que me 
encontrando penível, quer di-
zer, lisóide, no Copa, mandou 
esperar e voltou com grana, 
me passando a metade. 

Luís Frota, que me levou ao 
Cartório Martins, para re-
ceber um lote na zona les-
te, onde mantenho até hoje 
meu estúdio. 

Clóvis Rolim, que, quando 
instalava a Crasa, me pediu 
interceder junto ao Rômulo 
Siqueira, diretor comercial 
do pioneiro Canal-2, para 
que sua nova empresa pa-
trocinasse, coisa que eu fiz, 
e quando soube que não es-
tavam me dando a comissão, 
mandou que eu recebesse em 

seu escritório, e continuou 
pagando até muito depois 
que o programa terminou. 

Raimundo Machado, pró-
ximo a meu primeiro Natal, 
me chamou na Baixa Irace-
ma, e proveu oito daquelas 
amarelinhas.

José Martins de Lima, que 
estando no Rio comple-
tamente despratado, lhe 
passei um cabo, pela ma-
nhã, e logo à tarde o Ban-
co Moreira Sales, que nem 
operava em Fortaleza, acu-
sava a ordem dos cinco mil 
solicitados, que lhe paguei 
em ficha, no carteado da 
Lurdes Gentil. 

Aprígio Fernandes, que 
assumindo o jogo do Ideal, 
me pagava três mil sema-
nais, ensejando sentar e pe-
gar nas cartas. 

LUÍS Frota amava mais os 
amigos que a Natal Sobral, que 
tanto amava 

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há 35 anos Há 55 anos Há 75 anos
1986. ECONOMIA

Boicote aos remédios 

pode ter solução 

A crise no fornecimento de remédios 
para farmácias e hospitais tende 
a ser solucionada na medida em 
que laboratórios e distribuidores 
se conscientizarem de que o pacote 
econômico é irreversível. A falta de 
medicamentos sentida por alguns 
hospitais e farmácias de todo o 
País, deveu-se à promessa de um 
aumento de 30 por cento nos preços 
de todos os produtos, e que depois 
foi suspenso pelo Governo.

1966. ROUBO

A caçada policial à “Jules 

Rimet” na Inglaterra

Londres – A “Scotland Yard” 
lançou, hoje, centenas de seus 
melhores agentes à caça dos 
ladrões que, ontem, em Londres, 
roubaram a taça Jules Rimet, que, 
desde 1930, inspira o Campeonato 
Mundial de Futebol. A valiosa 
taça, fundida com quatro quilos 
de ouro puro, foi roubada às vistas 
de seis vigilantes, do Central Hall, 
localizado no centro de Londres.

1946. JUSTIÇA

Decidida a criação dos 

tribunais populares

Rio, 21 – Informa-se que está 
decidida a criação de tribunais 
populares. Referidos organismos 
constituir-se-ão de cinco membros, 
escolhidos entre o povo e funcionarão 
junto aos órgãos policiais para o 
mais rápido julgamento e punição 
dos culpados. Os tribunais serão 
instalados em todas as cidades do 
Brasil e punirão sumariamente todos 
aqueles que atentarem contra a 
economia popular.
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CHINELO EMBORCADO, MAMÃE VAI MORRER... 

C
hinelo emborcado... Corria 
para desemborcar porque en-
tre as crianças havia a crença, 
chagada em algum tempo e 
por alguma voz sem corpo, que 
a mãe poderia morrer se ha-

vaiana permanecesse virada.  

Uma alegoria do bestiário da existência 
e passada de infância em infância. Ainda 
vejo alguns adultos correndo com a criança 
deles para desvirar o chinelo emborcado no 
caminho. Eu, ainda hoje, desviro-os. Pura 
herança mágica.  

Seria do tempo medievo, da moral e da 
tônica punitiva perpetuada por monges 
antibruxas de lá para cá? E ainda hoje 
disseminada por um punhado nocivo de 
religiosos neopentecostais de templos, tvs, 
lives e zaps?

Também podem ser permanências ainda 
da Era da Peste, por exemplo, e da matança 
de gatos (principalmente os negros), que 
teria dado mais ainda no desequilíbrio de 
um cotidiano insustentável e a multiplicação 
exponencial de ratos e pulgas para a 
finalização antecipada da vida de milhares.  

São as narrativas simbólicas, tão 
contemporâneas e maldosas, urdidas para se 
acreditar que a morte é isso mesmo, “todos 

vamos morrer” e não é uma gripezinha que 
nos fará perder dinheiro e empregos. É assim 
ou a morte é posta no campo do bestial e só os 
apavorados trombam nela.

Ver o próspero Edir Macedo se vacinando 
com o melhor dos imunizantes em Miami 
é a confirmação de que Jesus, para ele, 
é apenas uma artimanha para encher as 
burras.   

Foi o ungido da Universal e dono da Record 
que disse que a Covid é uma tática de Satanás 
e da mídia para gerar dúvida e medo. Pelo 
visto, Deus não tem esse poder todo e não 
é garantia de imunidade para Macedo. E 
ainda mais no cemitério em que o Brasil se 
transformou.  

Numa outra ponta ionesca da Covid, muitos 
médicos cearenses fiadores das políticas 
negacionistas de Bolsonaro têm pensamento 
lesivo semelhante ao de Macedo. 

Em meio à  pandemia que desnaturaliza o 
ato perfeito da morte, eles creem na invenção 
de uma persona que “derramou o próprio 
sangue pelo Brasil”. 

É tão manicurta a crendice no mito do 
Messias esfaqueado quanto foi a creditação 
na última propaganda da campanha de 
2002 para presidente da República. Na 

narrativa cafona-marqueteira, várias 
mulheres vestidas de branco e grávidas da 
“esperança” vendiam o nascimento de um 
Salvador - no caso Lula.

Entre um e outro, menos medonho, sou 
obrigado a me iludir com o enredo imperfeito 
do bestiário do Sapo Barbudo em vez do culto 
cego ao fauno que profana a falta de ar dos 
entubados e classifica o choro, pela morte 
alheia, como “frescura”. 

Deu vergonha os médicos do Ceará 
assinarem aquilo e outros ainda insistirem 
com um tratamento precoce da Covid. Será 
que a OMS é tão sacana assim com mais de 
dois milhões de mortes?  

Receitar cibalena como medicação (isso 
aqui é uma alegoria), e a pessoa ter a sorte 
ou o organismo mais resistente ao novo 
coronavírus, pode criar a ilusão de que o 
comprimido é um escudo eficiente contra 
a Covid. Será que centenas de pesquisas  
científicas do mundo são tão desonestas com 
a vida dos outros? 

Quando vi o governo do Ceará comprar 
oito câmaras frigoríficas para colocar na 
frente dos hospitais, tive a impressão que a 
próxima crise da pandemia no Estado será 
um colapso funerário. E não haverá chinela 
desemborcada que dê jeito.    

Deu vergonha os médicos do Ceará assinarem aquilo... 
crendo que ele “derramou o próprio sangue pelo Brasil” 

ARTE
CARLUS
CAMPOS
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ESPORTES

O primeiro encontro entre os 
dois maiores rivais do futebol 
cearense reservou novidades em 
campo, boas oportunidades - o 
Ceará teve as mais claras - mo-
mentos de alta intensidade e dis-
cussões acaloradas, mas terminou 
sem o principal ingrediente: gols. 
Ontem, Ceará e Fortaleza empa-
taram em 0 a 0 na Arena Castelão, 
em Clássico-Rei válido pela quarta 
rodada da Copa do Nordeste.

Com as chegadas e saídas nos 
elencos em meio ao início da tem-
porada, tanto Vovô quanto Trico-
lor tiveram mudanças nas escala-
ções e estreias no confronto.

Guto Ferreira pôde voltar a 
contar com Klaus, Vina e Cléber 
após período de férias e deu a pri-
meira oportunidade ao colombia-
no Mendoza. Já Enderson Moreira 
perdeu Tinga, lesionado, e impro-
visou Pablo na lateral, colocando 
Éderson no meio-campo e dando 
vez a Robson no ataque.

O duelo equilibrado teve emo-
ção e chances de bola na rede 
ainda nos primeiros movimentos. 
Logo aos três minutos, o estreante 
Mendoza recebeu passe em con-
tra-ataque e partiu em velocida-
de pela ponta direita. O camisa 10 
superou a marcação de Quintero, 
invadiu a área e chutou para a de-
fesa de Felipe Alves.

No minuto seguinte, após co-
brança rápida de lateral de Car-
linhos, Éderson apareceu como 
homem-surpresa na entrada da 
área, driblou Klaus e chutou cru-
zado à direita do gol de Richard. O 
Leão ainda teve outra chance ins-
tantes depois, quando cruzamento 
de Wellington Paulista achou Luiz 
Henrique na área, mas a cabeçada 
saiu por cima da meta.

Depois disso, o Fortaleza não 
conseguiu traduzir a maior posse 
de bola em investidas perigosas. 
O Ceará, por sua vez, esbarrava 
em passes errados e na marcação 
adiantada do adversária nas ten-
tativas de explorar as transições. 
Entre um desentendimento ou ou-
tro - e alguns cartões amarelos -, 
a primeira etapa transcorreu sem 
maiores emoções.

Na volta do intervalo, o Alvine-
gro inverteu os papéis e assumiu 
as rédeas da partida. Em 15 mi-
nutos, o time mandante teve ao 
menos três boas oportunidades de 
mexer no placar e não conseguiu 
converter com sucesso.

No primeiro lance, Klaus apro-
veitou cobrança de escanteio de 
Vina, subiu livre e cabeceou cru-
zado, mas Robson salvou em cima 
da linha. 

Sete minutos depois, desta 
vez em cobrança ensaiada de es-
canteio, Bruno Pacheco recebeu 
na entrada da área, bateu forte 
e viu Felipe Alves espalmar. No 

FÁBIo lIMa

afonso.ribeiro@opovo.com.br
Afonso ribeiro

MUITA LUTA, 
NENHUM GOL
| CLÁSSICO-REI |  No primeiro coNfroNto eNtre ceará 

e Fortaleza na temporada 2021, não Faltaram raça e 
entrega, mas nada de gols na Copa do nordeste

Ceará
4-2-3-1: richard; eduardo, Klaus, 
luiz otávio e Bruno Pacheco; 
William oliveira (oliveira) e 
Fernando Sobral; Saulo Mineiro 
(Yony González), Vina (Marlon) e 
Mendoza (Jorginho); Cléber (Jael). 
téc: Guto Ferreira

Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; Pablo, 
Quintero, Wanderson (João Paulo) 
e Carlinhos; Matheus Jussa 
(Juninho), Éderson e luiz Henrique 
(Matheus Vargas); david (Isaque), 
Wellington Paulista (osvaldo) e 
robson. téc: enderson Moreira

Local: arena Castelão, em Fortaleza/
Ce
Data: 20/03/2021
Árbitro: antonio dib Moraes de Sousa/
PI
Assistentes: rogério de oliveira 
Braga/PI e Márcio Iglésias araújo 

Silva/PI
cartões amarelos: Fernando Sobral e 
Marlon (Cea); Wanderson, Wellington 
Paulista e Pablo (For)
público e renda: jogo de portões 
fechados em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus

COPA DO NOrDeste 2021
roTeiro Do JoGo

0x0

rebote, Robson tentou cortar e 
quase marcou contra, acertando 
a trave. A sobra ficou com Klaus, 
que bateu para nova defesa do ca-
misa 12 do Tricolor.

Fernando Sobral, em finaliza-
ção de fora da área, e Saulo Mi-
neiro, em cabeçada, também ten-
taram marcar. O Leão respondeu 
em tabela entre David e Luiz Hen-
rique, concluída com chute para 
fora do atacante. 

Com a queda no ritmo do 
jogo, Guto e Enderson lançaram 
mão de alterações e promove-
ram as estreias de Yony Gonzá-
lez e Isaque, respectivamente. 
O colombiano, a propósito, teve 
chance de marcar de voleio nos 
minutos finais, mas mandou 
por cima da meta, mantendo o 
placar intacto.
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EL ClássiCo-Rei
| Copa do nordeste |  Primeiro jogo entre Ceará e Fortaleza na temPorada teve três 
Colombianos em CamPo, no Castelão, algo inédito.

Um sotaque diferente se mistu-
rava às discussões acaloradas no 
gramado do Castelão, ontem, du-
rante o Clássico-Rei. Não que fosse 
estranho ao futebol cearense, mas 
o fato de três colombianos terem 
jogado a partida ampliou o alcance 
do portunhol no jogo.

Os três já estão acostumados 
com o português. Quintero joga 
no Fortaleza há três temporadas 
e Mendoza e Yony já atuaram no 
Brasil, mas a marca do Castelha-
no é bem presente nas falas deles. 
Quando precisam esbravejar e re-
clamar, recorrem ao idioma local, 
para evitar penalizações.

Dos três, em campo, Mendoza 
chamou mais atenção. Ele já tinha 
holofotes devido a estreia e cativou 
a torcida no primeiro lance, logo 
aos três minutos de jogo. Numa 

jogada pelo lado direito, invadiu 
a área, ganhou de Quintero e car-
regou a bola até bem perto do gol, 
quando finalizou e viu a bola explo-
dir em Felipe Alves.

O zagueiro tricolor se recuperou 
depois, cortando muitas bolas, es-
pecialmente pelo alto. Ao lado de 
Wanderson, ele conseguiu garantir 
uma solidez na defesa do Fortaleza 
no primeiro tempo.

O camisa dez do Vovô não teve 
muito como explorar a velocida-
de na partida, pois o Fortaleza não 
ofereceu corredor para ele, mas 
participou bastante com cruza-
mentos. Ele também demonstrou 
vontade nas disputas de bola.

Na etapa complementar, foi de 
Mendonza o passe para Fernando 
Sobral chutar forte de fora da área e 
Felipe Alves espalmar. Ele também 

teve a oportunidade de finalizar 
uma bola na grande área, livre de 
marcação, aos 19, mas furou. Saiu 
aos 36 minutos sob aplausos.

O terceiro colombiano em cam-
po, Yony, teve menos minutagem. 
Ele entrou na vaga de Saulo, já aos 
28 do segundo tempo. Atuando pelo 
lado direito, travou embates com 
Carlinhos e até com Felipe Alves, 
que dividiu uma bola com ele. 

O camisa sete teve uma chance 
real de gols aos 40 minutos. Após 
cobrança de escanteio de Jorgi-
nho, Luiz Otávio cabeceou e, na pe-
quena área, Yony tentou um voleio, 
mas a bola encobriu a trave. Ele 
ainda conseguiu um lançamen-
to de Fernando Sobral na grande 
área e cruzou da linha de fundo, 
mas o goleiro tricolor fez a defesa. 
(Brenno Rebouças)
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texto coluna fina

classificados  
para segunda fase

TImE pG J v

Nordestão 2021 - Grupo B
classIfIcação

1º Fortaleza 8 4 2

2º altos 7 4 2

3º Vitória 7 4 2

4º CSa 6 4 1

5º aBC 5 3 1

6º Salgueiro 4 4 1

7º Botafogo-PB 3 3 0

8º Sport 2 4 0

classificados  
para segunda fase

TImE pG J v

Nordestão 2021 - Grupo A
classIfIcação

1º Bahia 7 4 2

2º Ceará 6 4 1

3º treze 5 2 1

4º 4 de Julho 5 2 1

5º CrB 4 4 1

6º Confiança 3 2 0

7º Sampaio Correa 3 1 0

8º Santa Cruz 0 4 0

FaBio liMa

sTEvEn mEndoza estreou no primeiro 
Clássico-rei em 2021

Ceará 0x0 Fortaleza
eStatÍStICaS

16 FiNalizaçÕeS 7

51 PoSSe de Bola (%) 49

2 CartÕeS aMareloS 3

2 deFeSaS 7

13 deSarMeS 10

0 driBleS 6

7 eSCaNteioS 4
326 PaSSeS 199

17 FaltaS 22

fonte: Footstats
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Gritaria liberada
|ARQUIBANCADA EXECUTIVA| Presentes no Castelão, dirigentes de Ceará e Fortaleza 
mantiveram tom elevado durante os 90 minutos da partida, apoiando suas equipes e 
cobrando a arbitragem, que não se envolveu em polêmica

O sétimo Clássico-Rei seguido 
sem a presença do torcedor para 
abrilhantar o Castelão. Mas, como 
já de praxe, os dirigentes de Ceará 
e Fortaleza cumpriram o papel da 
torcida, que não pôde compare-
cer ao estádio na tarde de ontem 
devido aos protocolos de segu-
rança contra a pandemia do novo 
coronavírus. Desde a retomada 
do futebol, em julho do ano pas-
sado, o ambiente das arquibanca-
das tem sido palco para membros 
da diretoria soltarem a garganta 
em apoio às equipes.

Os presidentes do Vovô e 
do Leão, Robinson de Castro e 
Marcelo Paz, acompanharam o 
jogo no Setor Premium do Cas-
telão, cercados por outros di-
rigentes, como Jorge Macêdo e 
Alex Santiago, e os demais pro-
fissionais do clube. A cada bola 
disputada em campo os gritos 
ecoavam no estádio.

Nas redes sociais, os inter-
nautas ligados na transmissão 
do Clássico-Rei chegaram a 
questionar se havia presença 
de torcida na arena. O tom ele-
vado foi mantido durante os 90 
minutos de bola rolando. Além 
do apoio natural aos times, 
não faltaram reclamações à 
arbitragem do jogo, comanda-
do pelo juiz piauiense Antônio 
Dib de Moraes. A insatisfação 
dos próprios atletas em campo 
pelo excesso de faltas apitadas 
contagiou os dirigentes na ar-
quibancada.

Os membros da diretoria do 
Tricolor não perdoaram os car-
tões amarelos aplicados dados 
ainda no primeiro tempo para 
dois defensores do time: o vo-
lante Pablo, que atuou impro-
visado na lateral-direita, e o 
zagueiro Wanderson.

Na pausa técnica para rei-
dratação, técnico Enderson 
Moreira fez cobranças enérgi-
cas ao árbitro e recebeu o car-
tão amarelo. A gritaria foi geral 
no Castelão, iniciada pela tur-
ma lá de cima.

Na beira do campo, Guto 
Ferreira e Enderson Moreira 
tiveram comportamentos dis-
tintos. O técnico do Vovô man-
teve uma postura mais calma, 
enquanto Enderson esteve agi-
tado nos 90 minutos, ora aga-
chado, ora em pé.  

lucasmota@opovo.com.br
Lucas mota

QuINa Nº5520

21 37 42 53 61

mEGa-sENa Nº2354

06 18 25 30 42 54

07 50 18 63 8032 72 

tImEmaNIa Nº1615

tIMe: aVaÍ

01 19 06 25 3107 27 

DIa DE sortE Nº433

MÊS: SeteMBro

Destaque no Clássico, Felipe Alves 
perdeu o pai na manhã de sábado

Copa do Nordeste.

Um jogador específico teve gran-
de importância na falta de gols no 
Clássico-Rei da Copa do Nordeste. O 
goleiro do Leão, Felipe Alves, fez de-
fesas em lances cruciais e impediu 
que o Tricolor saísse derrotado.

Logo após a partida, o clube co-
municou que o pai de Felipe Alves, 
Maurício de Jesus Raymundo, mor-
reu na manhã de sábado. Ainda as-
sim, o goleiro fez questão de atuar.

Ao todo, foram seis defesas 
do arqueiro tricolor, quatro de-
las com grande de dificuldade. 
A primeira delas aconteceu logo 
aos três minutos de jogo, quando 
o atacante Mendoza, do Vovô, ar-
rancou em contra-ataque, inva-
diu a área e finalizou próximo da 
trave direita. Felipe fechou o ân-
gulo e impediu o tento.

No início do segundo tempo, 
momento de maior imposição do 
Ceará no jogo, as intervenções de 

Felipe Alves foram fundamentais 
para a manutenção do zero no pla-
car. Aos 11 minutos, ele defendeu 
remate de fora da área de Bruno 
Pacheco, com vários jogadores 
impedindo que o goleiro visse a 
bola plenamente. Na sequência do 
lance, Klaus chutou de dentro da 
área e Felipe, mostrando reflexos 
apurados, afastou a bola. 

Dois minutos depois, aos 13, 
Fernando Sobral finalizou de pri-
meira da entrada da área, mas o 
goleiro do Leão se esticou e espal-
mou para escanteio.

Sem essas intervenções, é prová-
vel que o Fortaleza tivesse perdido, 
pois a produção ofensiva do Trico-
lor foi insuficiente. Em sete chutes, 
apenas um deles levou real perigo, 
com Ederson. Além disso, de acor-
do com dados do Footstats, somen-
te um remate foi na direção certa, 
mas sem dificuldade para Richard.

Ceará: Klaus 
teve duas 
chances para 
marcar

As participações de Klaus, za-
gueiro do Ceará, costumam ser 
marcantes em Clássicos-Rei. Ele 
fez dois gols contra o Fortale-
za em 2020, o primeiro deles no 
Campeonato Cearense, e o outro 
na semifinal da última Copa do 
Nordeste. Assim, no atual elenco 
do Alvinegro, ele é o maior arti-
lheiro diante do Tricolor. Neste 
sábado, 20, pelo Nordestão, em 
empate por 0 a 0 contra o For-
taleza, o defensor alvinegro por 
pouco não balançou as redes do 
rival. Ele teve duas oportuni-
dades claras de marcar, mas foi 
impedido, cronologicamente, por 
Robson e Felipe Alves.

Aos três minutos do segundo 
tempo, após cobrança de escan-
teio de Vina, Klaus cabeceou para 
o gol. A bola chegou a passar por 
Felipe Alves, goleiro tricolor, mas 
Robson, meia-atacante do opo-
nente, afastou, em cima da linha, 
também de cabeça.

Poucos minutos depois, após 
sequência de tentativas do Cea-
rá, que teve chute de fora da 
área defendido pelo goleiro e 
bola na trave, a bola sobrou 
para Klaus. Ele, de primeira, 
chutou, mas Felipe Alves, mos-
trando bom reflexo, impediu 
que o defensor tirasse o zero do 
placar. (Gabriel Lopes)

Clássico-Rei.
FÁBIo lIMa

EmpatE foi muito brigado. Na 
foto, luiz otávio afasta a bola
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