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POR TEREZA
Coletivo Feminista Mulheres do Ceará com Dilma lança amanhã, às 19 horas, 
virtualmente, o livro “Tereza Valeu a Luta”. Uma homenagem à memória de 
Tereza Cavalcanti, feminista que lutou contra a ditadura e que morreu víti-
ma da Covid-19, no fim de 2020.

Crescente
atual

Cheia
28/3

Minguante
4/4

Nova
11/4
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SALÁRIOS DE ATÉ R$ 7 MIL

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica propôs ontem, 23, 
novos valores para o sistema 
de bandeiras tarifárias. O me-
canismo representa se haverá 
ou não cobrança adicional nas 
contas de luz dos consumido-
res, a depender das condições 
de energia elétrica do País. Os 
reajustes ainda vão passar por 
consulta pública. Pela propos-
ta, as taxas cobradas quando 
a agência acionar bandeira 
vermelha, nos patamares 1 e 
2, irão aumentar. No patamar 

1, a taxa adicional pode subir 
de R$ 4,169, a cada 100 quilo-
watts-hora (kWh) consumi-
dos para R$ 4,599 - aumento 
de 10%. Já no patamar 2, o 
mais caro do sistema, o rea-
juste pode chegar a 21%, pas-
sando de R$ 6,243 a cada 100 
kWh para R$ 7,571. O relator 
do processo, diretor Sandoval 
Feitosa, afi rmou que as ele-
vações acontecem em função 
do custos da operação refl eti-
rem indexadores econômicos, 
como a infl ação. (AE)

Com poucos requisitos e boa 
remuneração, a Ambev bus-
ca selecionar 300 pessoas, en-
tre estagiários e trainees, para 
contratação em junho. O pro-
cesso seletivo virtual para as 
vagas que apresentam salários 
diversos, entre R$ 1.180 e R$ 7 
mil, será feito em cinco eta-
pas entre os meses de abril e 
maio. A previsão de início das 
atividades é em junho em di-
versas partes do País, incluin-
do o Ceará e possibilidade de 
atuação em home o  ce. Haverá 

ainda reserva para vagas de es-
tágio na ação Representa, em 
que candidatos negros terão 
exclusividade. Experiência pré-
via e domínio no inglês não es-
tão dentre os requisitos para as 
vagas. Os interessados podem 
se inscrever nas vagas até o dia 
12 de abril. Mais informações 
sobre cada programa e área de 
atuação podem ser consultadas 
diretamente na seção “Trabalhe 
Conosco”, dentro da aba “Car-
reiras”, no site da Ambev. (Alan 
Magno, especial para O POVO)

Aneel propõe novos valores para 
o sistema de bandeira tarifária 
das contas de luz

Ambev oferta 300 vagas
de estágio e trainee

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

O Ceará, após vários dias no vermelho, entrou ontem no mapa da estabilidade em matéria de 
Covid-19. Ufa? Mas nada de comodismo. /// O Grupo Expressões Humanas apresenta hoje, às 
19h, o espetáculo Îandè Tekoha. Denuncia o etnocídio dos povos originários e pede demarcação 

de suas terras (Canal da companhia no YouTube). /// Subiu de 39 para 42 as faculdades 
conveniadas com a Defensoria Pública do Estado. Por sinal, a DPEC tem inscrições abertas para 
estágio na área do Direito. /// Só lembrando:”Quem mudou foi a Lava Jato ou Gilmar Mendes?!”

POSSÍVEL CRIAÇÃO
de um Ministério da Amazônia para 
garantir fórum privilegiado para o 

general Pazuello.

GOVERNO DO ESTADO
e Prefeitura de Fortaleza que estão 

criando meios de ajudar os mais 
atingidos pela pandemia.

HOSPITAL DA UECE É A PRIORIDADE NO ORÇAMENTO 2021

A 
Comissão Mista do Orçamento deve votar hoje o 
Orçamento da União 2021. A informação é do de-
putado federal Domingos Neto (PSD), acrescen-
tando que o Ceará, no conjunto de emendas de 
bancada, terá um total de R$ 268 milhões, com a 
metade desse valor disponibilizada para o Gover-

no do Estado e o restante distribuído entre os municípios. Na 
proposta, além de obras estruturantes em áreas da educação, 

por exemplo, entrou o futuro Hospital Universitário da Uece. “A 
área da Saúde ganhou maior atenção”, destaca Domingos Neto, 
ressaltando que isso ocorreu também por causa da pandemia da 
Covid-19. Sobre o Hospital da Uece, bom lembrar que a ordem de 
serviço já foi dada pelo governador. O empreendimento vai ser 
erguido no Campus do Itaperi, tendo três torres que ocuparão 
área de 79,5 m². Será a maior unidade hospitalar do Estado. 

LINHA DE FRENTE

Tramitando na Assembleia Legis-
lativa um projeto de lei de auto-
ria de Romeu Aldigueri (PDT). Ele 
pede a inclusão entre categorias 
prioritárias para receber a vacina 
contra a Covid-19 os policiais civis, 
militares e penais.

LINHA AFETIVA
Há um movimento de vários se-
tores nas redes sociais cobran-
do das autoridades a inclusão 
de pessoas com Síndrome de 
Down entre aqueles com priori-
dade para a vacina contra a Co-
vid-19. Por sinal, 21 de Março foi 
o Dia Internacional da Síndrome 
de Down.

ATÉ A TAMPA
Depois da carta de 500 nomes do 
setor produtivo cobrando da União 
ações contra a Covid-19, será que 
algum empresário daqui também 
se manifesta publicamente? Em 
grupos fechados, há apoiador de 
Bolsonaro não engolindo mais as 
atitudes do presidente.

CRÉDITO 
EMOCIONAL

A CDL Fortaleza e a Faculdade 
CDL vão oferecer serviço de pre-
venção à saúde mental, nestes 
tempos de pandemia. É o proje-
to Bem Viver, agregado ao curso 
de Psicologia, da Faculdade CDL, 
com a Clínica Fasi. Para o pessoal 
do comércio e da faculdade.

DOM DA IGREJA 
Nesta quinta-feira, a Diocese de 
Itapipoca celebra os 10 anos de or-
denação episcopal de Dom Rosal-
vo de Lima. A celebração será às 
10 horas na Catedral de Itapipoca, 
com transmissão pelas redes so-
ciais da Diocese.

ZONA LIVRE
O vereador Gabriel Aguiar (Psol) 
apresentou projeto de lei  criando 
a Zona Livre de Agrotóxicos em 
Fortaleza. Quer incentivar a pro-
dução rural orgânica. O projeto 
também veda a produção, co-
mercialização e uso de quaisquer 
agrotóxicos na Capital.

FALA JOVEM

No Ceará, a Secretaria do Esporte e 
Juventude (Sejuv) realiza a segunda 
edição da Pesquisa Juventudes e a 
Pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
Ouvirá jovens entre 15 e 29 anos so-
bre saúde, educação, trabalho e ren-
da e expectativas para o futuro.

FALA JOVEM 
Com a segunda onda, a pesquisa 
quer observar o comportamento 
da juventude ao longo de um ano 
e os seus efeitos na vida de jovens, 
a partir de suas próprias pers-
pectivas. O questionário já está 
disponível no link: bit.ly/juventu-
desepandemia2.

VAI DAR CERTO!
O “Vai dar certo”, frase usada pelo 
presidente da Unimed Fortaleza, 
Elias Leite, ao encerrar suas lives 
sobre a pandemia, virou mote do 
momento como forma de manter 
o otimismo nestes tempos difíceis. 
E é uma baita campanha contra o 
ceticismo.

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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STFBairro luciano cavalcanTe

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), rejeitou ontem, 23, a 
ação apresentada pelo presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) para derrubar decretos 
dos governos do Distrito Federal, da Bahia 
e do Rio Grande do Sul que impuseram “to-
que de recolher” à população, endurecendo 
as restrições à circulação de pessoas diante 
do agravamento da pandemia. A ação de in-
constitucionalidade foi distribuída ao decano 
por prevenção. O processo foi movido pelo 
próprio Bolsonaro e não pela Advocacia Ge-
ral da União (AGU), a quem cabe representar 
judicialmente os interesses do Planalto pe-
rante o STF. Marco Aurélio considerou que 
caberia à AGU formalizar o pedido e rejeitou 
o recebimento da ação. “O Chefe do Execu-
tivo personifica a União, atribuindo-se ao 
advogado-geral a representação judicial, a 
prática de atos em Juízo. Considerado o erro 
grosseiro, não cabe o saneamento proces-
sual”, escreveu. (AE)

O empresário David Brito prestou depoimento à 
Polícia Civil, na tarde de ontem, 23, e afirmou que 
o disparo que matou Alana Beatriz do Nascimento 
Oliveira, 25, na tarde do último sábado, na residên-
cia do empresário, no bairro Luciano Cavalcante, 
foi acidental. O advogado do empresário, Leandro 
Vasques, disse, em nota, que ao mostrar a arma 
para Alana, a pedido dela própria, o revólver aca-
bou disparando acidentalmente. “Jamais houve, 
em momento algum, discussão ou conflito entre os 
dois, mesmo porque nada justificaria qualquer ato 
de violência contra Alana, pois haviam se conheci-
do há poucas horas”, informa na nota. A Polícia Civil 
do Estado do Ceará (PCCE) informou que o Depar-
tamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) 
mantém as investigações sobre as circunstâncias 
da morte. Ontem, 23, o empresário se apresentou 
na sede do DHPP e prestou depoimento. O suspeito 
entregou uma arma de fogo, munições e o regis-
tro de propriedade do armamento. O material foi 
enviado para ser periciado. As oitivas e diligências 
estão em andamento. (Angélica Feitosa)

Marco Aurélio rejeita 
ação que derrubaria 
‘toque de recolher'

Empresário diz que 
tiro que matou Alana 
foi acidental

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

 

o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu posse ontem, 23, ao 
cardiologista Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde - o 
quarto a ocupar o cargo em seu governo. A oficialização da troca 
ocorreu em cerimônia reservada no gabinete do presidente e a 
nomeação foi publicada à tarde em edição extra do DOU. Queiroga 
foi anunciado como novo chefe da pasta na segunda-feira, 15, no 
lugar de Eduardo Pazuello, desgastado após a explosão de casos e 
mortes por Covid-19 no País. ae)

Queiroga é empossado

ministério da saúde

A Nasa fará uma primeira tentativa de voo de um dispositivo 
motorizado em outro planeta no início de abril, no dia 8, quando 
testará o helicóptero Ingenuity em Marte, anunciou a agência 
espacial dos Estados Unidos ontem, 23. Se o experimento for 
bem-sucedido, será uma façanha, porque o ar marciano tem uma 
densidade equivalente a apenas 1% da atmosfera da Terra. (aFp)

Helicóptero em marte 

1ª tentativa
naSa / JPl-CalteCh / MSSS / aFP

FábIO RODRIgUES POzzEbOM/AgêNcIA bRASIl

foi a queda da inadimplência das empresas 
em dezembro em 2020 ante igual mês de 
2019. A redução foi puxada pelas micro e 

pequenas empresas, que são a maioria entre 
os negócios com dívidas em aberto no País no 
período. os empreendimentos de menor porte 

tiveram retração de 7,3%, chegando a 5,4 
milhões. Os dados são da Serasa Experian.

5,8%
foi a alta no ingresso de turistas 

internacionais em um ano no ceará, 
passando de 107.420 para 112.920, na 

comparação de 2019 com 2018, conforme 
o Ministério do turismo. a maioria dos 

turistas veio da Europa, com 77,4%, 
seguida da américa do norte (12,5%) e 

América do Sul (7,3%). 

5,1%

FortaLeZa

A costumeira manhã de chuva em Fortaleza, deu lugar a precipitações 
mais fortes durante a tarde e ontem, 23. Segundo a Fundação 
Cearense de Meteorologia e recursos hídricos (Funceme), o 
cenário favorável para chuvas é resultado da aproximação da zona 
de convergência Intertropical (zcIT). De acordo com a gerente de 
Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, a zcIT encontra-se 
localizada próxima à costa cearense e deve permanecer nessa posição 
até amanhã, 25. “com isso, as condições do tempo ficam favoráveis a 
formação das nuvens de chuvas, principalmente no centro-norte do 
ceará. Assim, a previsão do tempo para segunda, terça e quarta-feira é 
de nebulosidade variável em todo o ceará”, explicou.

tarde e noite de cHuvas

FaBIo lIMa

FaBIo lIMa

Em pronunciamento, 
Bolsonaro cita vacina 
e é alvo de panelaços
| PreSidenTe |  “Ano da vacinação de todos os brasileiros”

No dia em que o Brasil re-
gistrou mais 3.251 mortes pelo 
coronavírus, o presidente Jair 
Bolsonaro fez pronunciamento 
ontem, 23, em cadeia de rá-
dio e televisão afirmando que 
o governo nunca foi contra a 
vacinação e prometendo fa-
zer de 2021 o “ano da vacina-
ção de todos os brasileiros”. A 
fala, repleta de distorções, foi 
acompanhada de panelaços 
em diversas cidades do País.

O discurso de ontem, de cer-
ca de quatro minutos, marca 
um recuo no tom negacionista 
do alcance da pandemia e foi 
provocada pelo desgaste po-
lítico causado pelo aumento 
no número de casos e mortes 
causadas pela doença. “Que-
ro destacar que hoje somos o 
quinto país que mais vacinou 
no mundo”, disse o presidente, 
usando um dado que represen-
ta apenas o número absoluto de 
vacinas aplicadas e não o pro-
porcional em relação ao tama-
nho da população do País.

Bolsonaro ainda usou a nar-
rativa de que seu governo to-
mou ações para garantir vaci-
nas “logo no início da pandemia”. 
Durante meses, Bolsonaro du-
vidou da eficácia das vacinas 
e chegou a barrar a decisão de 
comprar a Coronavac, mesmo 
depois que o então ministro da 
Saúde, general Eduardo Pazuel-
lo, decidiu adquirir a vacina.

No discurso, que foi redigido 
com o auxílio do ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, e 

com o chefe da Secom, almiran-
te Flávio Rocha, Bolsonaro assu-
me a promessa de que as vaci-
nas serão garantidas a todos os 
brasileiros. “Quero tranquilizar 
o povo brasileiro, e afirmar que 
as vacinas estão garantidas. Ao 
final do ano, teremos alcançado 
mais de 500 milhões de doses 
para vacinar toda a população”, 
disse. “Muito em breve, reto-
maremos nossa vida normal”. 
No fim de sua fala, o presidente 
se solidarizou “com todos aque-
les que tiveram perdas em suas 
famílias”. “Que Deus conforte 
seus corações. Estamos fazendo 
e vamos fazer de 2021 o ano da 

vacinação dos brasileiros”.
Para tentar acentuar essa 

mudança de comportamento, 
Bolsonaro fechou o pronuncia-
mento de pouco mais de qua-
tro minutos dizendo “Somos 
incansáveis na luta contra o 
coronavírus. Essa é a missão e 
vamos cumpri-la”.

Os protestos ocorreram sob 
os gritos de “Fora Bolsonaro” e 
“Bolsonaro Genocida”, e foram 
registrados em Fortaleza, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Curitiba, Recife, Goiânia e Belo 
Horizonte, e outras cidades. (AE)

Leia mais na página 17

REPRODUÇÃO

 Jair bolsonaro falou em 
pronunciamento de tV
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Queda de pIb do cear
é menor do que a 
registrada no país

| Resultado 2020 |   A soma de todas as 

riquezas produzidas no Estado recuou 3,56% 

no ano passado, abaixo da queda de 4,1% 

registrada nacionalmente

As perspectivas para a eco-
nomia cearense em 2021 são de 
recuperação quase integral das 
perdas registradas no ano pas-
sado. Foi o que apontou, ontem, 
o Instituto de Pesquisa e Estra-
tégia Econômica do Ceará (Ipe-
ce) na apresentação dos resul-
tados do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Estado. A projeção é de 
um crescimento de 3,55% neste 
ano, apenas 0,01 ponto percen-
tual abaixo da queda registrada 
em 2020, de 3,56%.

Segundo o Ipece, mesmo vi-
vendo o pior momento desde o 
início da pandemia de Covid-19, 
os aprendizados deixados na 
chamada primeira onda de-
vem permitir a conciliação en-
tre restrições sanitárias com a 
máxima preservação das ativi-
dades econômicas. “A atividade 
industrial continua funcionan-
do, a agropecuária nunca pa-
rou, as empresas aprenderam a 
funcionar no delivery, reestru-
turaram seu modo de operação 
e investiram em tecnologia e 
vendas pela internet”, observou 
Wítalo Paiva, analista do Ipece 
para o setor industrial.

Ele lembra, por exemplo, 
que “no ano passado, quando o 
governador (Camilo Santana) 
adotou a medida de restrição 
da atividade econômica, algo 
que a gente nunca vivenciou, 
incluiu a indústria, mas dessa 
vez a gente já aprendeu e dei-
xou de fora desse lockdown a 
atividade industrial. Então, de 
certa forma, a gente pode espe-
rar que vai ter algumas perdas, 
mas não tão fortes quanto em 
2020”. De fato, a indústria foi o 
setor que apresentou a maior 
queda no ano passado, de 7,11%. 
O setor de serviços também 
apresentou queda superior à 
média da retração total do PIB 
cearense e encolheu 3,6%. Por 
sua vez, o setor agropecuário 
teve expansão de 10,31%.

Em sua avaliação oficial, o 
Ipece destacou que os números 
do ano passado indicam que 
as ações do Governo do Esta-
do para enfrentar a Covid-19 
conseguiram evitar uma que-
da mais acentuada do PIB. Se-
gundo a instituição, as ações 
implementadas, entre as quais 
a elaboração de um plano fun-
damentado na ciência de rea-
bertura gradual das atividades 
econômicas e os investimentos 
realizados “foram decisivas 
para evitar maiores prejuízos 
na economia estadual”.

Durante a apresentação dos 
resultados de 2020, também 
foram detalhados os números 
específicos do quarto trimestre 
do ano passado. Esses dados 
são importantes para entender 
a evolução do comportamento 
de cada setor e ajudar o gover-
no e a iniciativa privada a tra-
çarem estratégias para 2021. O 
desempenho da economia do 
Ceará entre os meses de outu-
bro e dezembro registrou que-
da de 0,17%, em relação a igual 
período de 2019. O índice é infe-
rior ao aferido nacionalmente. 
Nos últimos três meses do ano 
passado, a economia brasileira 
encolheu 1,1%.

Outros números impor-
tantes do quarto trimestre 
de 2020, na comparação com 
2019, foram: o crescimento de 
1,58% do PIB da agropecuária 
cearense, ante queda de 0,4% 
registrada nacionalmente; o 
crescimento de 1,6% da in-
dústria do Estado, contra 1,2% 
de avanço no mesmo indica-
dor em termos de País e uma 
queda no setor de serviços de 
0,57% no Ceará. No Brasil, esse 
setor econômico caiu mais 
fortemente: retração de 2,2%.

Quando se compara o quar-
to trimestre com o terceiro 
trimestre de 2020, o primei-
ro após o início da reabertura 
econômica pós-primeira onda 
pandêmica, o Ceará tem uma 

Economia
edIçÃo: AdAIlmA mendes | adaIlMa.Mendes@oPoVodIgItal.CoM
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Indústria e comércio: 2021 
depende da velocidade de 
vacinação

Setores mais afetados

Em ritmo acelerado desde o 
fim do ano passado, quando os 
percentuais do último trimes-
tre apontaram crescimento, 
indústria e comércio cearenses 
consideram satisfatório o re-
sultado da atividade econômica 
em 2020 dadas as circunstân-
cias. Para 2021, os setores pro-
jetam uma retomada condicio-
nada à velocidade da vacinação, 
apoios federais e liberação do 
funcionamento dos negócios.

“O que a gente observa é 
que, apesar da situação fi-
nanceira complexa e o cenário 
instável sem definição claro 
sobre o impacto econômico da 
segunda onda (de Covid-19), 
ainda há uma boa expectati-
va”, avalia Guilherme Muchale, 
gerente do Observatório da In-
dústria, responsável pelos es-
tudos desenvolvidos na Fede-
ração das Indústrias do Estado 
do Ceará (Fiec).

Ele projeta um crescimento 
de 5% para a indústria local em 
2021. O economista relembra 
que a indústria cearense vinha 

de perspectivas positivas em 
2019, as quais foram devasta-
das pela pandemia e que, desta 
vez, o impacto deve ser menor 
devido o setor ter ficado de fora 
do lockdown.

“Esse efeito de resguardar 
a vida (medidas de isolamen-
to rígido) acaba sendo positivo 
de forma posterior, obviamen-
te ajudados pelos impactos do 
próprio auxílio emergencial. 
Esses efeitos combinados leva-
ram a indústria cearense a uma 
forte recuperação no último tri-
mestre”, analisa ao lamentar a 
menor quantia aprovada para o 
benefício neste ano e o baixo nú-
mero de pessoas contempladas.

A mesma preocupação é res-
saltada por Luís José Souza, di-
retor da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Ceará (Fecomércio-CE). Ele re-
lembra do mesmo movimen-
to de crescimento vivido pelo 
comércio no fim de 2019, após 
amargar quedas sucessivas en-
tre 2014 e 2016. 

No entanto, a obrigação do 

fechamento das lojas como 
forma de evitar o contágio por 
Covid-19 e a falta de socorro, 
principalmente, pelo Governo 
Federal projetam muitas in-
certezas sobre o setor em 2021. 
Dúvidas que devem interferir 
na própria dinâmica do merca-
do, segundo ele, uma vez que o 
comércio faz a mediação entre 
a fábrica e o consumidor.

“A gente conseguindo fazer 
uma convivência com a Covid, 
a gente consegue fazer a eco-
nomia rodar e acredito que re-
toma o patamar de 2019. Foi o 
que o último trimestre de 2020 
nos mostrou”, projeta, citando a 
velocidade da campanha de va-
cinação como um dos compo-
nentes para o cenário dar certo.

“A crise não cria problema, 
apenas potencializa e os revela. 
Tenho ouvido muito que esco-
lhemos ou saúde ou economia. 
Não podemos resolver só um 
problema. Precisamos ter in-
teligência para não resolver 
apenas um problema”, afirma. 
(Armando de Oliveira Lima)

AdrIAno QueIroz
adriano.queiroz@opovo.com.br

inversão. A agropecuária teve 
queda de 2,08% e os serviços 
expansão de 1,48%. Merece 
destaque o desempenho da in-
dústria que cresceu 3,47% de 
um trimestre para o outro, de-
pois de ter vivido uma gangor-
ra nos primeiros trimestres do 
ano passado. Na comparação 
entre o segundo e o primeiro 
trimestre, por exemplo, houve 
queda de 26,01%. Já na compa-
ração entre terceiro e segundo 
trimestre houve forte acelera-
ção de 40,59%.

Em linhas gerais, os núme-
ros do PIB cearense em 2020 
são superiores aos registra-
dos em nível nacional no mes-
mo período. O PIB brasileiro 
teve retração de 4,1%, a maior 
registrada nesse século, que-
da de 4,5% no setor de servi-
ços e um crescimento modes-
to de 2% na agropecuária. Por 
outro lado, a queda da indús-
tria foi menor que a verificada 
no Ceará, de 3,5%.

Já a projeção de crescimen-
to de 3,23% do PIB brasileiro 
em 2021 também é menor que 
a feita com relação à economia 
do Ceará. Apesar do otimismo 
quanto a 2021, o Ipece reduziu 
sua projeção de crescimento da 
economia do Estado. Na proje-
ção anterior, feita em dezem-
bro, a perspectiva era de um 
crescimento do PIB cearense da 
ordem de 3,7%.

projeção de 
crescimento para o PIB 
brasileiro em 2021.

3,23%
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 FIec projeta um crescimento de 5% para a 
indústria local em 2021

FÁbIo lIMa

 Segurança mede temperatura de homem 
em entrada de shopping em Fortaleza

PIB do setor 
agropecuário 
é revisado 
para 2,2%

No Brasil em 2021

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
revisou ontem de 1,5% para 
2,2% a estimativa de cresci-
mento do setor agropecuário 
em 2021, com base nas es-
timativas do Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), e de dados 
das Pesquisas Trimestrais do 
Abate, Produção de Ovos de 
Galinha e Leite.

Em 2020, a agropecuária 
já havia sido o único dos três 
principais setores econômi-
cos a registrar crescimento 
no País, de 2%, contra que-
das de 3,5% da indústria e de 
4,5% dos serviços. 

A nova estimativa do Ipea 
inclui uma revisão metodo-
lógica que desagregou o es-
tudo em dois componentes: 
produção animal (pecuária, 
pesca e aquicultura) e pro-
dução vegetal (composta por 
produtos da lavoura, explo-
ração florestal e silvicultu-
ra). Na produção vegetal, o 
destaque é para a nova safra 
recorde de soja, que tem alta 
prevista de 7,3%. Já produção 
de milho deve avançar 0,3%. 
Na contramão, há previsão 
de queda nas produções de 
cana-de-açúcar (-1,5%) e de 
café (-23,9%).

Na produção animal, a pro-
jeção é de crescimento em to-
dos os segmentos, principal-
mente na produção de aves 
(3,8%).(Adriano Queiroz)

Agropecuária: modernização produtiva 
e mudanças de hábitos explicam alta

Apoio das boas condições climáticas

Único setor econômico a registrar 
expansão tanto na esfera estadual 
quanto na nacional, a agropecuária 
teve o ano de 2020 marcado por dois 
fenômenos que ajudam a explicar es-
ses crescimentos.

O primeiro é a modernização ex-
perimentada nos últimos anos e que 
foi decisiva para o enfrentamento dos 
desafios de produzir em um ano de 
pandemia. O segundo foi a mudança 
no comportamento do consumidor, 
em decorrência exatamente das res-
trições impostas no combate à proli-
feração da doença.

De acordo com o presidente da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará (Faec), Rodrigo Dió-
genes, “hoje, nossos produtores ru-
rais têm uma capacidade e uma efi-
ciência produtiva adquirida ao longo 

de anos em busca de tecnologia e ino-
vação, mesclando sustentabilidade e 
mecanização. Isso fez com que a gen-
te diminuísse os custos de produção e 
levasse à mesa dos brasileiros produ-
tos de qualidade”.

Ele observa, ainda, que com as fa-
mílias mais tempo em casa, a neces-
sidade de consumir alimentos mais 
saudáveis e menos industrializados 
cresceu. “Isso foi muito positivo 
para a agricultura e para o produtor 
rural. Então, as pessoas tiveram um 
estímulo ao consumo desses produ-
tos. Nesse cenário, o Ceará se des-
taca na fruticultura, na piscicultura, 
na apicultura e na bovinocultura de 
leite. Nós temos, hoje, grande pro-
dução de mel de abelha, de amên-
doas de castanha de caju, de leite, 
além de camarão e peixe.”

Boas condições climáticas também 
tiveram peso importante no resulta-
do da agropecuária cearense, tanto 
que as culturas de sequeiro, extrema-
mente dependentes do ciclo das chu-
vas, teve crescimento de 50%. Outra 
cultura que apresentou crescimento 
expressivo foi a do maracujá, com ex-
pansão de 38%.

A única exceção foi a castanha de 
caju, que teve queda de 2,8%. O resul-
tado, porém, não preocupa Diógenes 
que vê uma expansão da cadeia pro-
dutiva do fruto. “Antes só se via a cas-
tanha. E, hoje, já estamos conseguin-
do exportar cajuína e a polpa. Temos, 
ainda, o leite da amêndoa. Então, se 
por um lado nós diminuímos um pou-
co o comércio de amêndoa, estamos 
suprindo com outros produtos”, cita. 
(Adriano Queiroz)

 boaS condições climáticas também tiveram peso 
importante no resultado da agropecuária cearense

PIB DO CEARÁ EM 2020

evoLuçÃo Do pIb TrImeSTraL  
(comparação com trimestre anterior)
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Por 3 votos a 2, a 2ª Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
acatou pedido da defesa do ex
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) e declarou a suspei-
ção do ex-juiz Sergio Moro na 
condução do processo do tríplex 
do Guarujá (SP), cuja sentença 
condenatória contra o petista já 
havia sido anulada pelo ministro 
Edson Fachin. 

A decisão, possibilitada após 
mudança de voto da ministra 
Cármen Lúcia, deve ser estendi-
da a outro inquérito no qual Lula 
foi igualmente condenado, o do 
sítio de Atibaia – sanção também 
desfeita monocraticamente por 
Fachin, que entendeu que a 13ª 
Vara Federal de Curitiba era in-
competente para julgar os fatos, 
transferindo-os para a Justiça do 
Distrito Federal.

Além da magistrada, votaram a 
favor da suspeição de Moro os mi-
nistros Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski. Do lado oposto, es-
tavam Fachin, relator da Lava Jato 
na Corte, e Kassio Nunes Marques, 
indicado no ano passado para a 
vaga pelo presidente Jair Bolso-
naro (sem partido). O julgamento 
teve início ainda em 2018, mas foi 
interrompido naquele ano por pe-
dido de vista de Gilmar Mendes

Com a decisão do STF, a tese 
de Lula segundo a qual Moro 
agiu com motivação pessoal à 
frente das apurações acaba ga-
nhando um reforço de peso, de 
acordo com analistas ouvidos 
pelo O POVO.  

“O julgamento não apenas 
fortalece a figura de Lula como 
eventual candidato para 2022, 
mas, do ponto de vista político, 
reforça a narrativa de que foi 
alvo de um golpe”, afirma a cien-
tista política e professora Mona-
lisa Torres, da Universidade Es-
tadual do Ceará (Uece). 

Para a docente, a suspeição de 
Moro constitui “um dos maiores 
elementos a considerar como 
resultado político da decisão do 
STF” no xadrez eleitoral de 2022, 
que envolve não somente Lula, 
mas outros atores que devem 
se apresentar com postulantes, 
como Ciro Gomes (PDT) e pró-
prio presidente. 

Embora já houvesse recupera-
do seus direitos de elegibilidade 
com a invalidação das condena-
ções no bojo da decisão de Fachin 
de 15 dias atrás, Lula ainda aguar-
dava a declaração de suspeição 
de Moro como principal item de 
confirmação da sua retórica des-
de que se tornou alvo da Operação 
Lava Jato. 

O resultado de ontem consoli-
da essa linha argumentativa que 
o ex-presidente e o PT “vêm en-
cabeçando desde muito tempo, de 
que houve injustiça em relação a 

ele, houve perseguição por parte 
de Moro e a prisão foi para tirá-lo 
do jogo político”, conclui Monalisa.

O professor Emanuel Freitas 
(Uece) complementa: “Essa nar-
rativa ganha um incremento. 
Porque estava antes no plano da 
denúncia, mas agora é referenda-
da por uma decisão técnica do Su-
premo e reabilita as pretensões do 
Lula e do PT com relação às dispu-
tas presidenciais de 2022”. 

Durante o julgamento dessa 
terça-feira, Nunes Marques, cujo 
voto era considerado decisivo, va-
leu-se do caráter ilícito do meio 
pelo qual as provas de suposta 
cooperação entre procuradores e 
juiz foram obtidas para recusar a 
suspeição de Moro.

“Embora se possa discordar da 
decisão e de todas as decisões de 
um juiz, por se considerar o seu 
estilo detestável, isso está longe de 
ser motivo para anular pronun-
ciamento jurisdicional”, declarou 
o magistrado. 

Na sequência, porém, Gilmar 
Mendes passou a comentar o voto 
do colega, divergindo, em tom in-
cisivo, do teor do entendimento de 
Nunes Marques. 

“Vou fazer uma pergunta e não 
é retórica: a combinação de ação 
entre MP e juiz encontra guarida 
em algum ponto da Constitui-
ção?”, questionou Mendes, acres-
centando: “Isto, ministro Kassio, 
com a devida vênia, não tem 
nada a ver com garantismo. Isto 
é uma indecência”.

Henrique ArAújo 
henriquearaujo@opovo.com.br
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TrajeTória de Sergio Moro

LinHA do Tempo

laVa Jato 
ex-juiz da lava Jato, Sergio 
Moro foi o titular da 13ª Vara 
Federal de Curitiba entre 2014 
e 2018, quando deixou a 
magistratura para integrar o 
governo do candidato então 
eleito Jair Bolsonaro, à época 
no PSl 

Nesses quatro anos, Moro 
julgou casos relacionados ao 
ex-presidente lula. Proferiu a 
primeira sentença 
condenatória do petista, 
relacionada ao tríplex de 

Guarujá, cuja compra teria sido 
feita pela construtora oaS e 
depois transferida ao ex-
presidente, como suposto 
favorecimento por corrupção 
na Petrobras 

lula sempre negou que 
houvesse se interessado pelo 
apartamento, embora 
admitisse que o visitara ao lado 
da esposa, Marisa letícia, mas 
que ela posteriormente tinha 
desistido do imóvel 
os argumentos da defesa do 
réu não convenceram Moro, 
tampouco o relator da lava 

Jato no tribunal regional 
Federal da 4ª região (trF4), 
que confirmaria a condenação 
de lula em segunda instância 

Confirmada a condenação, o 
petista poderia ter sua prisão 
decretada a qualquer 
momento, o que foi feito em 7 
de abril de 2018, quando lula 
foi levado para cumprir pena 
na carceragem da PF na capital 
do Paraná  

antes da sentença 
condenatória, porém, lula já 
havia sido conduzido 

coercitivamente, em 4 de 
março de 2016, decisão que, no 
julgamento da suspeição de 
Moro pelo Supremo nessa 
terça-feira, 2, constou como um 
dos elementos indiciários de 
sua atuação politicamente 
motivada contra o  
ex-presidente 

após prisão, lula só seria 
solto em 8 de novembro de 
2019. Nesse tempo, 
recuperou direitos políticos 
na esteira da decisão de 
edson Fachin, que entendeu 
que a Vara Federal de Curitiba 

não era competente para 
julgar os casos do tríplex e do 
sítio de atibaia, anulando os 
atos decisórios de Moro 

outra decisão de Moro que 
acabaria sendo avaliada pelos 
ministros do StF foi o 
levantamento do sigilo da 
delação de Palocci às 
vésperas da eleição de 2018, 
além da participação no 
governo Bolsonaro – foi esse 
conjunto que balizou os votos 
dos ministros 

Moro deixou o governo 
Bolsonaro em 24 de abril do 
ano passado, após acusar o 
presidente de tentar 
interferir na Polícia Federal, 
subordinada a Moro. agora 
ex-ministro, passou a 
trabalhar na iniciativa 
privada  

Cotado como presidenciável 
em 2022, vem sendo sondado 
por legendas do centro, como 
o Podemos, que tentam 
viabilizar uma candidatura 
que escape da polarização 
entre lula e Bolsonaro 

| lava Jato | Decisão do Supremo declarou suspeição do ex-juiz Sergio Moro à frente do caso 

do tríplex do Guarujá. Mudança de voto de ministra Cármen Lúcia foi decisiva para o resultado

Moro suspeito:
o que muda no cenário político

Carl de SoUza / aFP

moro teve toda sua atuação 
em relação a lula anulada

MarCelo CaMarGo/aGêNCIa BraSIl

boLsonAro vê um adversário se enfraquecer 
- Moro -, e outro ganhar força: lula

aFP

A Tese de lula sobre falta de 
parcialidade foi acatada

Parlamentares cearenses 
divergem sobre suspeição

Moro. justiça

Deputado federal e um dos aliados 
do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), Capitão Wagner (Pros) criti-
cou a decisão da 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que declarou a 
suspeição do ex-juiz Sergio Moro. 

“Coisas que só acontecem no Bra-
sil: ministro do STF muda a decisão 
sem fato novo. O criminoso torna-se 
inocente e o inocente o criminoso”, 
escreveu Wagner nas redes sociais 
logo o resultado do julgamento, que 
foi encerrado com 3 votos a favor da 
suspeição e 2 contrários. 

“O STF mais uma vez é protago-
nista da desmoralização da nossa 
Justiça brasileira”, continua o depu-
tado. “Anular todos os atos proces-
suais de Sérgio Moro e banir todos 
os atos de corrupção apurados pela 
Lava Jato no caso tríplex é o golpe 
mais sorrateiro e parcial aplicado 
contra o Brasil e aos milhões de bra-
sileiros que não aguentam mais um 
país injusto e corrupto.” 

Além de Edson Fachin, relator da 
Lava Jato no Supremo, o único voto 
a favor de Moro foi proferido pelo 
ministro Kassio Nunes Marques, in-
dicado por Bolsonaro para a vaga no 
fim do ano passado.

Líder da minoria na Câmara, o 

deputado federal José Guimarães 
(PT-CE) entende que a decisão do STF 
“representa extraordinária vitória”. 

“Primeiro, uma vitória do sistema 
de justiça brasileiro, no qual o feito 
foi chamado à ordem e se fez justiça. 
E, ao observar e declarar o juiz Moro 
suspeito, restabeleceram-se aqueles 
princípios que são norteadores no 
estado democrático de direito, em 
que as garantias fundamentais estão 
asseguradas”, afirma o petista. 

Para ele, os “diálogos que foram 
estabelecidos entre juiz e procura-
dores comprometeram a imparcia-
lidade”, mas “os fatos narrados no 
HC do Lula e na decisão da 2ª Tur-
ma”, que não se referem às mensa-
gens reveladas pelo site The Inter-
cept Brasil, constituem por si motivo 
para reconhecimento da suspeição. 

“Ninguém é Deus. Por isso o juiz 
Moro está sofrendo muito, porque 
sabe que foi parcial na condena-
ção do ex-presidente Lula”, enfatiza 
Guimarães. 

Segundo ele, o maior beneficiado 
pela decisão do Supremo é, sem dú-
vida, o próprio ex-presidente, que 
deve se lançar ao Planalto mais uma 
vez em 2022, caso não haja nova revi-
ravolta em sua situação jurídica. (HA)
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A decisão da 2ª Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ontem, deixou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
ainda mais próximo de se ver 
livre das implicações jurídicas 
que amarga desde o início da 
Lava Jato, em 2014. Ainda que 
existam variáveis que possam 
dificultar o trajeto do petista.

Juntos, Gilmar Mendes, Ri-
cardo Lewandowski e Cármen 
Lúcia, esta historicamente ali-
nhada à Lava Jato, consegui-
ram fazer prevalecer o enten-
dimento de que o ex-juiz Sergio 
Moro foi parcial na condução do 
processo do tríplex do Guarujá 
(SP), cuja sentença inicial, de 
nove anos e seis meses, foi re-
ferendada pelo Tribunal Regio-
nal da 4ª Região (TRF-4), que a 
agravou para 12 anos e um mês. 
O líder petista passou 580 dias 
preso por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 

Kássio Nunes Marques e 
Edson Fachin foram vencidos. 
Nunes Marques defendeu que 
habeas corpus (HC) não era 
instrumento adequado para 
apreciação da suspeição do 
ex-magistrado. Adicionou que 
as mensagens da Operação 
Spoofing - que não constam no 
HC de Lula - não deveriam ser 
consideradas. Argumentos que 
fizeram Mendes perder a com-
postura com o colega.  

É possível que a compreen-
são vencedora se estenda ao 
caso do sítio de Atibaia (SP). 
Embora a autora da sentença 
tenha sido a juíza substituta 
Gabriela Hardt, Moro conduziu 
atos processuais.

Se a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) apresentar 
recurso ao STF, a decisão de 
ontem será levada ao plenário 
para que os 11 ministros votem. 

É o que acontecerá em bre-
ve com outra decisão, de Edson 
Fachin, após recurso da PGR. 
Os demais irão apoiar ou não 
a decisão que considerou a 13ª 
Vara Federal de Curitiba um 
juízo incompetente para julgar 
Lula sob argumentação de que 
os quatro processos não tinham 
relação com a Petrobras. 

Se o conjunto dos ministros 
chancelar a decisão de ontem, 
os processos voltam à estaca 
zero. Serão recomeçados na 
Justiça Federal em Brasília. Se 
votarem contra Fachin, é pos-
sível que a condenação de Ati-
baia permaneça, pois é de au-
toria de Hardt.

Cynara Mariano, professo-
ra de Direito da UFC, destaca 
o “princípio de que o acessório 

segue o principal” para refor-
çar a tese de que Atibaia, com 
a suspeição de Moro, é tam-
bém um assunto a ser come-
çado do zero.

Segundo ela, Lula é conside-
rado acusado, pois a Justiça Fe-
deral de Brasília ainda irá deci-
dir se acata ou não as denúncias 
da força-tarefa da Lava Jato. O 
ambiente político, segundo a 
docente, deve determinar os 
rumos do caso. 

Formado em Direito e coor-
denador do movimento Vem 
Pra Rua, identificado com a 
operação e Sergio Moro, Fredy 
Bezerra destaca que as provas 
produzidas pela força-tarefa 
são firmes, independentemente 
da decisão. 

“Nenhuma decisão vai ser 
capaz de apagar os fatos que 
estão muito bem documenta-
dos, esgotados em três instân-
cias, com todo tipo de recurso”, 
defendeu.

| FUtURo | Plenário do STF ainda deve dar veredito. Professora ouvida por O POVO 

elenca variáveis que ainda podem se transformar em obstáculos legais a Lula

Lula e o STF: pressão 
agora é sobre o Pleno

cArLoS HoLANDA

carlosholanda@opovo.com.br
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Soli cae non tum hintea dius, vid 
molicer nihicatil tiam orum orem fir 
paribus. Inati publ.Urs apercere, qua re

valter CaMpanato/agênCIa braSI

voto da ministra Cármen lúcia foi 
decisivo e virou placar

“Não estou 

portanto fazendo 

algum tipo de 

referência à 

Operação Lava 

Jato, mas sobre um 

paciente julgado 

e que demonstra 

que, em relação 

a ele houve 

comportamentos 

inadequados”

cármen Lúcia, ministra do StF

Defesa de Lula fala que 
Judiciário sai fortalecido

Lado petista. Comemoração

Em nota publicada ainda na 
noite de ontem, 23, os advoga-
dos Cristiano Zanin Martins e 
Valeska Martins afirmaram que 
a decisão da Segunda Turma 
do STF fortaleceu o sistema de 
Justiça brasileiros. 

Segundo disseram os advo-
gados do ex-presidente Lula, a 
suspeição de Moro e a incom-
petência da 13ª Vara de Federal 
de Curitiba para julgar o petista 
foram pontos defendidos por 
eles desde o início.

“Em outras palavras, sem-
pre apontamos e provamos 
que Moro jamais atuou como 
juiz, mas sim como um adver-
sário pessoal e político do ex
-presidente Lula, tal como foi 
reconhecido majoritariamente 
pelos eminentes Ministros da 
2ª Turma”, escreveram Zanin 
e Valeska.

A dupla destacou ainda te-
rem sofrido “toda sorte” de ile-
galidades no curso da defesa do 
petista, como o grampo ilegal 
dos ramais por meio dos quais 
traçavam a estratégia para de-
fender Lula.

“Esperamos que o julga-
mento realizado hoje (ontem) 
pela Suprema Corte sirva de 
guia para que todo e qualquer 
cidadão tenha direito a um 
julgamento justo, imparcial e 
independente, tal como é as-
segurado pela Constituição da 
República e pelos Tratados In-
ternacionais que o Brasil subs-
creveu e se obrigou a cumprir”, 
destacam. Lula não havia se 
manifestado até o fechamento 
desta página. Com direitos polí-
ticos recobrados, ele já afirmou 
que aceitará a missão de ser 
candidato se o PT quiser. (CH)

Dallagnol diz que 
fatos falam por 
si: “Nada apaga”

Lava Jato. Críticas

Ex-coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato, Deltan Dallagnol afir-
mou nas redes que a principal prova 
de legalidade de toda a investigação 
contra Lula é a fundamentação nos 
fatos e a sua revisão nas instâncias 
superiores. 

“(...) nada apaga a consistência 
dos fatos e provas dos numerosos 
casos da Lava Jato, sobre os quais 
caberá ao Judiciário a última pala-
vra. A Lava Jato investigou crimes e 
aplicou a lei”, escreveu. 

Ele argumentou que é necessário 
definir o momento exato em que Ser-
gio Moro passou a ser suspeito. “Se a 
suspeição ocorreu ao final, próximo 
à condenação, menos atos e decisões 
precisarão ser renovados”, disse. “Se 
ocorreu no início da investigação”, 
completou, “muito mais coisa pode 
ser anulada.” (Carlos Holanda)
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BOLSONARO faz pronunciamento 
de derrotado e tenta reescrever 

trajetória de seu governo

FOI TUDO UM DELÍRIO

“S
empre afirmei que adotaríamos qualquer vaci-
na, desde que aprovada pela Anvisa”, disse Jair 
Bolsonaro. Então, deve ter sido algum hacker 
que usou a conta dele em 21 de outubro de 2020 

para escrever: “Não compraremos a vacina da China” e, no 
mesmo dia: “Minha decisão é a de não adquirir a referida 
vacina”. Essa foi só uma das ocasiões.

Para não deixar dúvida, no dia seguinte ele falou: “A (vacina) da 
China nós não compraremos, é decisão minha. Eu não acredito 
que ela transmita segurança suficiente para a população (...) 
Tenho certeza que outras vacinas que estão em estudo poderão 
ser comprovadas cientificamente, não sei quando, pode durar 
ano”, disse o presidente. Sabe qual a vacina hoje mais aplicada 
no Brasil? Pois é.

“Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos 
brasileiros”, disse o presidente ontem. Em 7 de janeiro passado, 
ele dizia: “Vocês sabem quantos por cento da população vai tomar 
vacina? Pelo o que eu sei, menos da metade vai tomar”. Nem 
parece o sujeito que queria divulgar os perigos da vacinação.

Bolsonaro disse que a pandemia “infelizmente tem tirado a vida 
de muitos brasileiros”. Ele que, em 10 de novembro, disse: “Tem 
que deixar de ser um país de maricas. (...) Temos que enfrentar 
de peito aberto, lutar.”

O pronunciamento de Bolsonaro ontem foi de derrota. Ele 
percebeu que a aposta que tinha feito foi derrotada. Parece ter 
descoberto que a vacina é um prodígio, resultado de um esforço 
científico sem precedentes. E se trata do caminho para salvar 
vidas e recuperar a economia.

O discurso foi de um homem sob pressão, que admite que 
fez a aposta errada e tenta reescrever as próprias posições, 
apostando que as pessoas serão trouxas para engolir. Mas se ele 
parar de fazer apologia da não vacinação e realmente passar a 
trabalhar para garantir os imunizantes, tanto melhor. Se parar 
de atrapalhar já será lucro.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DE TERÇA A 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

OS DESTINOS DE LULA E MORO
A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
não é definitiva e pode ser revista. Mas ela tem um monumental 
impacto político. Muito maior que o da decisão monocrática 
de Edson Fachin, que anulou as condenações de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). Aquela se referia a uma questão de definir 
qual juiz teria prerrogativa de julgar o ex-presidente naquele 
caso. Era um pouco tardia, convenhamos, mas era aspecto 
formal. O que se decidiu ontem foi outra coisa. A segunda turma 
decidiu que o ex-juiz Sergio Moro, o herói — ou ex-herói — 
nacional, o homem que era representado por boneco inflável 
nas manifestações com traje de Superman, este homem não 
tinha isenção para julgar Lula, entenderam os magistrados. 
Ele era parcial ao condenar Lula. Como disse, a decisão ainda 
pode ser revista no pleno do Supremo. Por enquanto, porém, 
o ex-presidente tem uma vitória retumbante, a maior até aqui 
em todo o processo. Maior que ser posto em liberdade, porque 
ali o que se decidiu foi revogar a possibilidade de cumprimento 
da pena após condenação em segunda instância. Maior que a 
anulação das condenações, porque, como escrevi, ali se tratou 
de qual juiz teria a competência para julgar.

A suspeição de Moro não significa que Lula é inocente. Significa 
que aquele que disse que ele era culpado não era isento para 
tomar essa decisão.

PERSEGUIÇÃO NO COCÓ TERMINA SOB

| PANDEMIA | Deputados também aprovaram a permissão 

para o governo pagar contas de luz de 500 mil pessoas e 

comprar 250 mil botĳ ões de gás para famílias carentes

Assembleia aprova e 
Camilo sanciona compra 
de oxigênio e pacote social

REPRODUÇÃO/VÍDEO

GOVERNADOR Camilo Santana 
sancionou pacote de ações sociais 

e para saúde

A Assembleia Legislativa 
do Ceará (AL-CE) aprovou on-
tem, durante sessão remota, 
três projetos de autoria do 
Poder Executivo, sendo dois 
de lei e um de lei complemen-
tar. Como um todo, as iniciati-
vas, votadas em regime de ur-
gência, visam dar assistência 
às famílias mais vulneráveis  
durante a crise de saúde oca-
sionada pela Covid-19. 

As matérias já foram sancio-
nadas pelo  governador Camilo 
Santana (PT). O mais discutido 
foi projeto de lei complementar 
que  possibilita ao Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), ad-
quirir e distribuir oxigênio para 
unidades de saúde em cidades 
do Interior. 

A matéria foi aprovada 
com uma emenda aditiva do 
Executivo, permitindo que a 
Sesa, além de atuar no abas-
tecimento de oxigênio, possa 
adotar outras providências a 
favor das gestões municipais 
de saúde. Também foram adi-
cionadas à proposta emendas 
dos deputados Queiroz Filho 
(PDT) e Agenor Neto (MDB), em 
coautoria com a deputada Au-
gusta Brito (PCdoB).

Para realizar a distribui-
ção do oxigênio, será fi rma-
da parceria com a Associação 
dos Municípios do Estado do 
Ceará (Aprece). “Essa deman-
da foi amplamente discutida 

com o governador Camilo e os 
prefeitos através da Aprece. A 
matéria agiliza o procedimen-
to burocrático para aquisição 
desse produto tão fundamental 
no tratamento emergencial da 
Covid-19. Visa assim salvar o 
maior número de vidas”, afi rma 
Júlio, em nota. 

O outro texto aprovado au-
torizou a renovação do projeto 
que permite ao governo pagar 
as contas de energia da popu-
lação de baixa renda devido a 
pandemia da Covid-19. A isen-
ção será para as contas de abril 
e maio deste ano de pelo menos 
500 mil famílias que consomem 
até 100 kw/h. 

A iniciativa foi tomada pela 
primeira vez em 2020, durante 
a primeira onda de coronavírus 
no Ceará, sendo prorrogada por 
mais dois meses (julho e agos-
to). Segundo o líder do gover-
no na AL, deputado Júlio César 

Filho (Cidadania), o texto nova-
mente deixa uma previsão para 
uma possível prorrogação do 
período, podendo ser estendido 
por meio de decreto. 

Logo depois, os deputados 
aprovaram o projeto de lei que 
possibilita o Executivo a ad-
quirir e distribuir botĳ ões de 
gás para as famílias em situa-
ção de maior vulnerabilidade, 
como forma de auxílio durante 
o período da pandemia. O “vale” 
será no valor equivalente a um 
botĳ ão de 13kg e deve benefi ciar 
250 mil cearenses. 

Da mesma forma que fez em 
2020, o governo deve enviar os 
cupons para os municípios. A 
parceria foi fi rmada na última 
segunda-feira, 22, com a em-
presa cearense Nacional Gás. 
O recebimento dos primeiros 
botĳ ões pelas famílias está 
previsto entre 7 e 9 de abril, de 
acordo com o governador.

FILIPE PEREIRA
filipepereira@opovo.com.br

 GRITOS DE “BOLSONARO” E “LULA”

Perseguição policial assustou moradores do Cocó na madrugada 
de ontem. Foram presos três homens apontados como 
responsáveis por sequestrar, amarrar e vendar motorista de 
aplicativo, que teve carro e objetos pessoais roubados. Houve 
perseguição e troca de tiros até a avenida Padre Antônio 
Tomás, onde os fugitivos foram presos. A movimentação foi 
acompanhada das janelas do bairro Cocó. Durante a prisão, 
uma disputa política foi travada entre os observadores. Alguns 
gritavam “Bolsonaro”. Outros respondiam com gritos de “Lula”.
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O deputado estadual Gui-
lherme Landim (PDT) iniciou 
coleta de assinaturas para 
apresentar proposta de Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI), na Assembleia Legislativa, 
com objetivo de apurar denún-
cias de prefeitos sobre supostas 
irregularidades no fornecimen-
to de oxigênio por empresas 
privadas no Ceará.

Nas últimas semanas, uma 
série de Prefeituras alegaram 
dificuldades na compra do ma-
terial por conta de restrições 
que estariam recebendo da 
White Martins, maior empresa 
do meio no Estado, e outras dis-
tribuidoras do insumo.

Em 14 de março a empresa 
A&G Gás interrompeu o abas-
tecimento de municípios como 
Pacatuba, Baturité e Guarami-
ranga, alegando falta de con-
dições para atendimento da 
demanda crescente. Na época, 
o governador Camilo Santana 
(PT) afirmou que o Estado não 
registrava falta de oxigênio, 
mas sim “problema logístico” 
na entrega dos cilindros.

“Todos os hospitais e equi-
pamentos de saúde do Estado 
estão com suporte de oxigênio 
suficiente, mas há um proble-
ma de fornecimento em muitos 
equipamentos municipais, pela 
questão da logística das empre-
sas contratadas pelos municí-
pios”, disse Camilo, no mesmo 
dia do anúncio da A&G.

Em resposta aos problemas, 
o governo estadual chegou a 
realizar um encontro emer-
gencial com gestores para 
garantir o fornecimento de 
oxigênio para os municípios. 
“Embora os contratos sejam 
entre os municípios e as em-
presas, o Governo (do Estado) 
buscará ajudar no que for pre-
ciso para que o problema seja 
resolvido de forma urgente”.

Para Landim, a Assembleia 
deve entrar nessa história para 
garantir que a população do Es-
tado não seja prejudicada. “Fica 
evidente, por essa narrativa, 
a exigência de uma imediata 
investigação parlamentar, na 
forma de um disciplinamento 
jurídico mais abrangente e efi-
caz, capaz de dar proteção inte-
gral à população cearense e de 
impedir o colapso na saúde por 
ausência de oxigênio”.

O deputado diz ainda “estra-
nhar” as dificuldades alegadas 
pela White Martins no Ceará 
, uma vez que a maior sede da 
empresa no Brasil fica no Esta-
do. “O Ceará sedia a maior plan-
ta da multinacional no Brasil e 
uma das maiores da América 
Latina. A unidade do Pecém 
tem capacidade de produzir até 
180 mil m³ de oxigênio por dia e 
atualmente possui um estoque 
de cerca de 4 milhões de m³ de 
produto”, destaca.

“Estranha-nos, diante des-
se contexto, o fato de que a 
empresa White Martins seja a 
maior fornecedora de oxigênio 
no país e no Estado e existir um 
problema de fornecimento do 
produto. O que existe ou move 
a empresa a não solucionar 

| colapSo | Landim quer que ALCE apure 

se municípios estão sendo prejudicados

Deputado propõe 
CPI das empresas 
de oxigênio  
no Ceará

Gustavo siMão

DEpUTADo Guilherme landin 
apresentou proposta de CPi

cArlos mAzzA

carlosmazza@opovo.com.br

essa situação?”, continua.
O texto do deputado teve 

entrada na Assembleia na tar-
de desta terça. Para começar a 
tramitar na Casa, o deputado 
precisa reunir assinaturas de 
um quarto da composição da 
Casa – ou seja, 12 deputados.

Segundo dados da Asso-
ciação dos Municípios do Cea-
rá (Aprece), 74 municípios do 
Estado (quase 40% do total) 
já estão em “situação crítica” 
no abastecimento de oxigênio, 
com outras 10 registrando co-
lapso no sistema de saúde por 
falta do insumo.

A reportagem tentou entrar 
em contato com a White Mar-
tins na noite de ontem, mas não 
obteve resposta até o fecha-
mento desta página.

Fica evidente 

a exigência de 

uma imediata 

investigação, 

na forma de um 

disciplinamento 

jurídico mais 

abrangente e 

eficaz”
Guilherme landim (pDT), 
deputado estadual
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Em meio às críticas sobre a 
forma como o Governo Federal 
tem lidado com a pandemia da 
Covid-19 no Brasil, entes privados 
se mobilizam no combate à pan-
demia no momento mais agudo 
da crise desde o seu início. No 
Ceará, as medidas chegam a ne-
gociações de compras de vacinas, 
doações de álcool gel, mudança 
das linhas de produção para fa-
bricar equipamentos hospitala-
res, além de auxílio no aumento 
de leitos em hospitais de campa-
nha e cilindros de oxigênio.

Fator primordial para isso foi 
a abertura de um amplo canal 
de diálogo, afi rmam os gestores 
ouvidos pelo O POVO. CEO da 
Mallory e presidente do núcleo 
Fortaleza do Grupo Mulheres do 
Brasil, Annette de Castro conta 
que as empresas têm a cons-
ciência de que, além do lucro, é 
necessário um entorno saudável 
e feliz. E, para que isso ocorra, 
parcerias entre os entes públicos 
e privados estão acontecendo.

A gestora destaca os traba-
lhos em parceria com a Fede-
ração das Indústrias do Estado 
do Ceará (Fiec) de juntar forças 
para doação de cestas básicas. 
Mas destaca o esforço do projeto 
Unidos pela Vacina, que reúne 
várias empresas que se dispo-
nibilizam a auxiliar nas neces-
sidades dos municípios. Annet-
te conta que informações estão 
sendo levantadas com todas as 
prefeituras, já há dados de mais 
de 4 mil. No Ceará, quase todos 
informaram a sua situação, mas 
ainda faltam 39 municípios.

Annette diz que o objetivo é 
fechar a pesquisa em abril. E, a 
disposição do grupo de trabalho 
do projeto vai além de conhe-
cer as necessidades dos muni-
cípios que vão aplicar as doses, 
mas atendê-los já com outras 
soluções. “Em um momento de 
tanta difi culdade, não podemos 
apenas jogar as pedras e procu-
rar culpados. (Nos municípios) 
Vemos outras dores, pois faltam 
insumos, medicamentos, EPIs.”

No projeto Unidos pela Vaci-
na, há um marketplace em que 
as empresas participantes po-
dem doar diretamente aos mu-
nicípios. O incentivo de Annette 
é que essas empresas apadri-
nhem cidades, coisa que a Mal-
lory fez com Maranguape, onde 
está sediada, e pode ajudar a 
gestão pública com o abasteci-
mento de oxigênio.

Paulo André Holanda, diretor 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial no Ceará 
(Senai-CE), destaca que a in-
dústria cearense conquistou um 
papel de grande relevância no 
combate à pandemia no Estado, 
com desenvolvimento de inova-
ções na área de saúde como é o 
Elmo (capacete de recuperação 
assistida), produção de másca-
ras, álcool gel, aventais de TNT 
e câmaras de ozônio para de-
sinfecção em hospitais públicos. 
Também treinamento de pro-
fi ssionais de saúde, doação de 
respiradores, doação de valores 
para abertura de 115 UTIs nos 
hospitais de campanha e capta-
ção de cilindros de oxigênio.

Entre as grandes empresas 
nacionais, houve a preocupa-
ção de doação de recursos para 

| RESPONSABILIDADE SOCIAL | Segundo Monitor de Doações 

Covid-19, foram mais de R$ 6,6 bilhões em recursos doados por mais de 580 mil pessoas e empresas

EMPRESAS BUSCAM PARCERIA COM 

ESTADO E ENTIDADES PARA COMBATER 

A PANDEMIA

MARÍLIA CAMELO / SENAI

SAMUEL PIMENTEL

samuel.pimentel@opovo.com.br
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ajudar no fi nanciamento das 
ações. De acordo com o Monitor 
de Doações Covid-19, produzido 
pela Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos (ABCR), 
foram mais de R$ 6,6 bilhões em 
recursos doados por mais de 580 
mil pessoas e empresas.

João Paulo Vergueiro, diretor 
executivo da ABCR, destaca que 
empresas não são tradicionais 
doadoras, quando comparadas 
com indivíduos e mesmo as pró-
prias organizações, mas nesta 
crise se converteram num fa-
rol de apoio solidário. O alerta, 

porém, fi cou por conta da queda 
nas doações entre outubro e o 
início de 2021, mas o quadro vol-
tou a ser revertido com a nova 
onda da pandemia.

“Já temos identifi cado o 
maior valor em doações desde 
outubro, o que mostra um novo 
repique de doações, ainda que 
longe do que foi observado no 
começo, mas 85% de tudo o que 
foi doado veio a partir das em-
presas ou de seus braços fi lan-
trópicos”, destaca.

Leia mais nas páginas 13 e 14

O POVO MAIS
MAIS.OPOVO.COM.BR

O assinante 

O POVO 

acompanha na 
plataforma OP+ 
ações de mais 
empresas, como 
Ambev, Diageo, 
M. Dias Branco, 
Ypê e Itaú.

PONTO DE VISTA

Na pandemia sanitária, em 
que em apenas um dia são re-
gistradas mais de mil mortes 
num único estado brasileiro, 
não há espaço vazio. Aliás, 
não pode haver espaço va-
zio. Diante da condução do 
enfrentamento à Covid-19 
desastrosa no País, que foca 
em enxugar gelo, a popula-
ção se movimenta. Exemplo 
são inúmeros empresários 
brasileiros, que se uniram a 
campanhas diversas, como 
#vaidarcerto, “Unidos pela 
Vacina”, entre outros. Eles 
buscam atuar, seja na divul-
gação da melhor informação 
possível para que a população 
tire a venda da cegueira que é 
o negacionismo, ou até mes-
mo doando montantes de di-
nheiro para a área da Saúde.

Sejam também fábricas 
que mudam sua linha de pro-
dução para o álcool em gel, 
ou para equipamentos vol-
tados em auxiliar hospitais, 
ou empresários que correm 
para negociar a compra de 
vacinas para a população 
em geral, os inúmeros vá-
cuos deixados pelo Governo 

Não há espaço vazio

Federal são preenchidos. Os 
exemplos são inúmeros, mas 
o fato é que cansa. Tem sido 
exaustivo esperar por uma 
condução correta da crise, 
para aquela solução que não 
cause mais desemprego, que 
feche de verdade a torneira 
de desperdício de recursos 
em ações inefetivas.

É muito bom ver a po-
pulação de países em plena 
atividade com a imunização 
acelerada, porque o chefe 
de Estado negociou na hora 
certa a compra das vacinas. 
Ao mesmo tempo é triste ver 
aonde chegamos. Não há ou-
tra solução senão agir e as-
sim ocupar os diversos espa-
ços vazios.

BEATRIZ CAVALCANTE

Editora Digital de Economia

SENAI Ceará e Governo do Estado reabrem 
Central de Ventiladores Mecânicos e 
Equipamentos Respiratórios para atender a 
demanda da segunda onda da pandemia no Ceará



A empresária Luiza Helena Tra-
jano conversou com O POVO no fe-
riado de São José, 19, - dia em que 
também tomou sua primeira dose 
de vacina contra a Covid-19 -, sobre 
o andamento do Unidos pela Vaci-
na. O movimento, encabeçado pela 
presidente do Conselho Adminis-
trativo do Magazine Luiza e lançado 
em 8 de fevereiro deste ano, já con-
ta com a participação de 4.400 mu-
nicípios do País no preenchimento 
de pesquisa sobre as necessidades 
que têm para a correta execução da 
vacinação contra o coronavírus. No 
Ceará, 149 cidades já registraram 
suas realidades junto ao Instituto 
Locomotiva, responsável por cata-
logar os pontos carentes de apoio 
sinalizados pelos municípios.

O POVO - Como estamos 
dentro da expectativa, 
anunciada pelo “Unidos 
pela Vacina”, de chegarmos 
a vacinar toda a população 
que precisa ser vacinada até 
setembro deste ano?

Luiza Trajano - A gente tem tra-
balhado muito. Estamos com vá-
rias frentes. Temos uma frente 
junto ao governo federal, o Minis-
tério da Saúde, tentando ajudá-los 
a trazer as vacinas mais rápido. 
Temos que saber que só quem pode 
comprar é o governo federal até 
70% da população ser vacinada. 
Nós temos grupos com os governos 
estaduais. Cada estado tem um re-
presentante do Unidos pela Vacina 
que é um empresário do Mulheres 
do Brasil. Temos um grupo junto à 
logística. Temos um grupo com co-
nexões que está ligando quem quer 
dar e para onde dar. Temos grupos 
fortes nas prefeituras. Estamos 
agora com 4.400 prefeituras com 
questionários já respondidos para 
o (Instituto) Locomotiva que mos-
tra o que cada município desse País 
tá precisando. 

OP - Quais são as principais 
necessidades apontadas pelos 
municípios?

Luiza - Nós temos uma cultura de 
vacinação espetacular. Mas todo 
mundo quer vacinar junto. Gra-
ças a Deus mais de 90% da popu-
lação brasileira quer se vacinar. E 
as pessoas ficam ansiosas. Então é 
local pra vacinar (nos municípios), 
é geladeira pra guardar a vacina, 
é caixa térmica que muitas vezes 
tem que carregar pra outro posto. 
É ar-condicionado porque tem que 
ter uma temperatura para aguen-
tar. É tudo que você pensar. São 
muitos Wi-Fis. É diverso. Temos 
uma equipe que está fazendo esse 
questionário ser respondido. A Lo-
comotiva extrai os dados e manda e 
a gente cruza com os doadores, que 
não só vão dar o que precisa como 
vão apadrinhar aquela localidade. 
(Então) não é só comprar as coisas, 
é ir lá e ver se instalou ou não insta-
lou, é ver a cobertura.

OP - Esse apadrinhamento 
já está acontecendo 
efetivamente?

Luiza - Já. Desde o começo a gente 
começou a desenvolver algumas 
cidades. Tipo o Rio de Janeiro, a 
gente já tem dez postos apadri-
nhados, e umas cidades pequenas 
de Minas (Gerais), duas ou três, 

| EntrEvista |  Luiza Trajano, presidente do Conselho Administrativo 

do Magazine Luiza, projeta o Unidos pela Vacina como futuro “maior grupo político apartidário do Brasil”

“Não adiaNta vaciNar meus fuNcioNários 
e deixar eles Nos ôNibus com a população 
sem vaciNar”

Germano Lüders/ divuLGação

AdAilmA mendes

adailma.mendes@opovodigital.com
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luizA TrAjAno, uma 
das fundadoras do 
unidos pela vacina

até pra mostrar como a gente faz 
com o secretário, com a cidade. 
Com 4.400 cadastrados, a gente já 
tá cruzando tudo, e as pessoas es-
tão se oferecendo em cada estado. 
A gente tem um empresário, uma 
mulher do Brasil pra tomar conta 
daquele estado.

OP - No Ceará o que temos de 
municípios que responderam 
à pesquisa?

Luiza - Nós temos um grupo forte 
do Mulheres do Brasil, coordenado 
pela Annette (de Castro) e nós esta-
mos com uma cidade desenvolvendo 
pra que possa servir de modelo (A ci-
dade é Maranguape). Agora a gente 
sabe que o Ceará está passando um 
momento difícil com o próprio Co-
vid, que está faltando coisas, como 
em todo o Brasil. O Mulheres do Bra-
sil está vendo o que fazer pra acudir 
também. (No Ceará) faltam só 39 pra 
responder (de 184 municípios).

OP - O engajamento ao Unidos 
pela Vacina tem sido acima do 
esperado?

Luiza - Eu nunca esperava nem o 
tamanho que ficou o movimento, 
nem o tamanho do apoio. É ajuda 
de tudo que é lado. É de consulto-
ria, de tecnologia, é de agências de 
publicidade, de filmagem, de con-
teúdo, de transporte. Até (oferta) 
do tipo (de dizerem): “Eu tenho um 
navio com condicionamento para 
transportar (vacinas)”. São empre-
sas oferecendo caminhões. É im-
pressionante. E é importante dizer 
que a gente não aponta o dedo para 
quem errou ou para o que tinha 
que ser feito. O nosso momento é 
daqui pra frente.

OP - Qual deve ser a postura 
das empresas nesse 
momento?

Luiza - Primeiro elas precisam en-
tender que não podem comprar va-
cina. Isso é um programa mundial. 
Enquanto 60%, 70% (da população 
a ser vacinada) não for vacinada. 
Essa é uma lei mundial. Não adian-
ta vacinar meus funcionários e dei-
xar eles nos ônibus com a popula-
ção sem vacinar. Quem compra até 
60% ou 70% dos imunizantes é o 
governo federal e ele tem dinheiro 
para comprar. O que nós precisa-
mos é fazer chegar a vacina e nós 
temos dois institutos muito bons: 
o Butantan e Fiocruz. Muitas vezes 
faltaram algumas coisas nas rela-
ções aí. Depois isso vai ficar nor-
mal, igual nós fazemos com todas 
as vacinas.

OP - Olhando daqui pra 
frente, o que ainda é visto 
como possível pelo Unidos 
pela Vacina quanto ao 
processo de imunizar as 
pessoas no Brasil?

Luiza - A gente tá acreditando, lu-
tando, indo atrás de conseguir che-
gar até setembro com uma quan-
tidade grande de vacinas dadas. 
Hoje (no dia 19 de março) eu tomei 
a vacina, chegou a minha vez. Na 
fila, eu não estava tão emocionada, 
mas quando eu cheguei e vi. Uma 
dosezinha dessa salva tantas vidas. 
Senti muito peso de se eu não tives-
se lutado, voltar pra casa e só saber 
que eu tomei a vacina, quando só 
uma parte pequena da população 
tomou. Mas se setembro chegar 
(sem alcançar a vacinação deseja-
da), a gente tem certeza que vai ter 
deixado postos (de saúde) melhores 
e que nós lutamos para ter mais.

o Povo mais
mais.opovo.Com.br

Leia a entrevista na íntegra na 
plataforma multistreaming do o povo.
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HOTÉIS QUEREM ALÍVIO NO IPTU

O
s hotéis do Ceará encaminharam ao prefeito de 
Fortaleza, José Sarto, um ofício pedindo medidas 
tributárias emergenciais e preventivas diante da 
crise econômica. O setor tem sofrido com a pror-
rogação do isolamento social e quer um alívio nos 
pagamentos do IPTU.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH-CE), Régis Medeiros, em entrevista à coluna, destacou que 
o setor precisa de fôlego para sobreviver às perdas acumuladas.

Depois de quatro meses fechados em 2020 e de uma recuperação 
lenta, com taxas de ocupação aquém do esperado, a prorrogação do 

segundo lockdown tem inviabilizado algumas operações. “Alguns 
hotéis já fecharam e outros estão com uma média de três a quatro 
apartamentos ocupados”, ressalta.

Foi solicitado apoio aos governos Federal, Estadual e Muni-
cipal. No caso da Prefeitura, o IPTU é o grande gargalo; o im-
posto, em alguns casos, chega a R$ 1 milhão, independente do 
faturamento da operação.

Diante das dificuldades, as empresas agora tentam pagar as 
contas básicas, como água, energia e folha de pessoal, e pedem 
ajuda para conseguir manter o segmento.

RÁDIO
O POVO Economia 
da Rádio O POVO 
CBN (FM 95.5), 
a partir das 14 

horas, de segunda 
a sexta.

PORTO 

O Porto do Pecém completa 19 anos e recebe ho-
menagens de empresas do setor de rochas orna-
mentais como a Ceará Stones. Atualmente, 30% da 
produção de granito branco do Ceará, principal 
rocha da jazida da empresa, é exportada através 
do terminal. Flávio Gomes, diretor da Ceará Sto-
nes, lembra ainda que a movimentação acumulada 
do Porto, em 2021, apesar de todo o cenário com-
plicado, ficou 7% acima em relação ao primeiro bi-
mestre de 2020.

FORÇA NAS EXPORTAÇÕES

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

PIB

MENOS PIOR
O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado 
do Ceará fechou o último quadrimestre 
com uma perda de 3,56%. O resultado 
não foi tão ruim quanto se calculava 
inicialmente e foi menos prejudicado 
do que o nacional (com queda de 4,1%), 
mas o grande fato é que vivemos uma 
catástrofe. Será preciso muita força e 
equilíbrio para a superação: algumas 
lideranças acordaram para a necessi-
dade de promoção dessa união e ações 
efetivas, sem provas de força desastro-
sas (como comícios fora de época no in-
terior, promovendo aglomerações).

Ontem, o ex-presidente da Fiec e pro-
prietário da BSPAR, Beto Studart, resol-
veu usar sua força política para que todos 
voltem suas energias em prol da saúde 
pública, com foco na vacina. A ação nas 
redes sociais parece resultado do levante 
dos economistas e banqueiros do país.

O movimento parece ter aberto os 
olhos e os ouvidos de lideranças que 
pareciam adormecidas. 

ENEL

PENÚLTIMA POSIÇÃO NO RANKING
A Enel Ceará ficou na penúltima colocação no ranking realizado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entre as distri-
buidoras de grande porte (com mais de 400 mil unidades consu-
midoras), no quesito Desempenho Global de Continuidade (DGC). 
Ou seja: mais interrupções no fornecimento de energia  entre 2019 
e 2020. O resultado mostra como a empresa ainda tem uma longa 
trajetória para melhorar os seus serviços.

Em nota, a companhia informou que segue comprometida na 
melhora da qualidade do serviço e que reforçou os investimentos 
em sua área de concessão, com foco na modernização da rede elé-
trica. Em 2020, a empresa investiu cerca de R$ 910 milhões, au-
mento de 24,3% em relação a 2019. 

A companhia também ressalta que os dados apurados pela Aneel 
foram impactados pelo alto volume de chuvas registrado no pri-
meiro trimestre de 2020 e pelo maior volume de obras executadas 
na rede elétrica para manutenção e melhorias. 

JCPM

DOAÇÕES EM FORTALEZA
Grupo JCPM realiza novas doações de alimentos nesta semana. Em 
Fortaleza, serão 1.000 cestas básicas para famílias de jovens matri-
culados no IJCPM e pessoas em situação de vulnerabilidade social 
atendidas por instituições sociais como Edisca e Associações Comu-
nitárias dos Bairros Ellery e Monte Castelo.

O Banco Central explicou na 
segunda-feira, 22, porque se 
prepara para repetir a dose de 
alta de 0,75 ponto porcentual na 
taxa de juros básico em maio, a 
mesma magnitude vista na se-
mana passada e que surpreen-
deu boa parte dos analistas 
de mercado: está claramente 
preocupado com o comporta-
mento dos preços - mais do que 
com o ritmo da atividade. Teme 
perder sua meta de infl ação 
deste ano (de 3,75%) e acabar 
por desancorar as expectati-
vas para 2022, que ainda estão 
em linha com o alvo perseguido 
pela instituição.

A autoridade monetária man-
teve estimativas apresentadas 
no comunicado que se seguiu à 
decisão da semana passada para 
o IPCA deste ano (5%) e do pró-
ximo (3,50%), mas as previsões 
para os preços administrados, 
que só aumentam com a autori-
zação do governo - como energia 
elétrica, por exemplo - dispa-
raram de 5,1% para 9,5% para 
este ano e subiram de 3,0% para 
4,4% para 2022.

O impacto produzido por um 
novo aumento de 0,75 ponto dei-
xará o Brasil menos vulnerável 
a esse cenário, na percepção do 
BC. Com isso, a taxa que passou 
de 2,00% para 2,75% ao ano, deve 
chegar a 3,50% no início de maio.

Mais uma vez, o colegiado 
manteve o alerta sobre a tra-
jetória fi scal do País, apesar de 

| IMPACTOS | Além da preocupação com a infl ação interna, 
o Banco Central teme  possível reprecifi cação dos preços dos ativos internacionais

Preocupado com a infl ação, 
BC avisa que vai repetir alta 
de juros

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL

BANCO 
Central 
demonstra 
clara 
preocupação 
com a subida 
de preços

elogiar os esforços para a apro-
vação da PEC emergencial, que 
autorizou uma nova rodada de 
auxílio com contrapartidas fi s-
cais, neste mês.

Além da preocupação com 
a infl ação interna, o BC salien-
tou que países emergentes, 
como o Brasil, poderão passar 
por um período “desafi ador” 
por causa de uma possível re-
precifi cação dos preços dos 
ativos internacionais.

A cúpula do BC citou tam-
bém os impactos da refl ação 
internacional, que é uma alta 

dos preços típica de momen-
tos que se seguem a recessões 
e que têm base no aumento da 
demanda.

Embora um ciclo mais pesado 
de alta dos juros possa compro-
meter o desempenho da ativida-
de econômica, o Copom projeta 
que um novo tombo na econo-
mia causado pelo recrudesci-
mento da pandemia será menos 
profundo do que o visto no ano 
passado, quando o PIB encolheu 
4,1%. Na realidade, o BC aposta 
em uma recuperação forte ao 
longo do segundo semestre de 

2021 também tendo em mente 
que a vacinação dos brasileiros 
será abrangente.

“Contudo, os últimos dados 
disponíveis ainda não contem-
plam os possíveis efeitos do 
recente e agudo aumento no 
número de casos de Covid-19, 
e assim há bastante incerteza 
sobre o ritmo de crescimento 
da economia no primeiro e se-
gundo trimestres deste ano”, 
ponderaram.

Para o diretor do ASA Invest-
ments e ex-secretário do Te-
souro Nacional, Carlos Kawall, 

o BC claramente quis transmi-
tir uma mensagem ainda mais 
dura na ata do que no comuni-
cado da semana passada. Em 
especial, ele destacou a obser-
vação feita pelo Copom para as 
mudanças no cenário externo. 
Já o economista e sócio da SP 
CAP Fábio Susteras enfatizou a 
preocupação do BC sobre a re-
fl ação e seu impacto sobre as 
commodities. No Brasil, salien-
tou, este aumento se traduz de 
forma mais simbólica e enfática 
nos preços dos combustíveis. 
(Agência Estado)
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A Controladoria-Geral da 
União (CGU) no Ceará tem, até 
o momento, 1.447 registros de 
ocorrências de pessoas sus-
peitas de terem se vacinaram 
indevidamente no Estado con-
tra a Covid-19. São 21 casos de 
pessoas vacinadas que cons-
tam como falecidas no Sistema 
de Informações de Mortalidade 
(SIM), do Sistema Único de Saú-
de (SUS); 1.290 que teriam rece-
bido mais do que duas doses da 
vacina; e 136 “pessoas expostas 
politicamente” (PEP) — ve-
readores, prefeitos, deputados 
estaduais e, até mesmo, depu-
tados federais.

Conforme o auditor fede-
ral e superintendente da CGU 
Giovani Pacelli, a apuração foi 
feita a partir de cruzamento de 
bancos de dados, como, entre 
outros, SUS, SIM, Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) e 
Sistema de Informações do Pro-
grama Nacional de Imunizações 
(Sipni). O que gerou “ocorrên-
cias com boa probabilidade de 
estarem em situação irregular”. 
A CGU repassou ao Ministério 
Público Estadual (MPCE) os no-
mes dos beneficiados e aos lo-
cais onde se deram as vacinas 
suspeitas. No caso de pessoas 
que constam como mortas, mas 
receberam a vacina, o superin-
tendente diz que o mais prová-
vel é que alguém tenha usado o 
CPF indevidamente, mesmo que 
médico ou enfermeiro. Há uma 
possibilidade de o número ter 
sido digitado incorretamente, 
mas “muito remota”, devido aos 
diversos campos que compõem 
o CPF, diz ele. Foram registra-
dos casos assim em 16 municí-
pios, sendo três em Fortaleza.

Com relação a pessoas que 
receberam mais de duas do-
ses do imunizante, a CGU 

identificou mais aplicações que 
o necessário conforme os CPFs 
que constam nos dados do Sip-
ni. São vacinas provenientes 
de institutos diferentes. Há re-
gistros de casos assim em 56 
municípios, sendo 242 em For-
taleza. Paracuru é o segundo 
município com mais registros: 
230. Por meio de assessoria, o 
prefeito de Paracuru Wembley 
Beim (PDT) negou qualquer 
tipo de irregularidade. Segun-
do afirmou, os dois sistemas 
federais de controle da vacina-
ção são alimentados simulta-
neamente e “certamente a CGU 
equivocou-se no cruzamento 
dos dados”. “Amanhã (hoje), 
adiantaremos todas as infor-
mações relativas a vacinação 
para o MP”, acrescentando que 
“todo o trabalho de vacinação 
tem sido feito com muito zelo, 
seriedade e transparência”.

Já no caso de ocupantes de 
cargos públicos, Pacelli explica 
que são pessoas que já atuaram 
na área da saúde, mas hoje não 
estão na linha de frente, já que 
estão exercendo mandato. O 
Plano Nacional de Operaciona-
lização da Vacinação contra a 
Covid-19, do Ministério da Saú-
de, prevê que apenas profissio-
nais de saúde vinculados a es-
tabelecimentos de assistência e 
vigilância à saúde estão inclu-
sos nos grupos prioritários. Há, 
inclusive, vereadores de outros 
estados e alguns deles também 
receberam mais do que duas 
doses. Na lista, há um vereador 
de Fortaleza.

“A vacinação, juridicamente, 
pode ser considerada um ato 
composto, pois ela foi comprada 
com recursos federais (...) mas 
é aplicada pelo gestor local: es-
tado e/ou município”, explica 
Pacelli. “Neste caso específico, 
(trabalhamos) com o MPCE, que 
demonstrou interesse no tema 
e tem a prerrogativa para atuar 
junto aos gestores estaduais e 
municipais sobre a aplicação 
correta das vacinas.”

| FILA DA VACINA |  São 21 casos de pessoas vacinadas que constam como falecidas, 136 que 

ocupariam cargos políticos e 1.290 pessoas que teriam recebido mais do que duas doses

CGU investiga mais de 100 políticos 
e até gente morta na lista da vacina

BarBara Moira

ForTALEZA imunizou 176.740 pessoas com a 
primeira dose da vacina contra o coronavírus

LucAs bArbosA
lucasbarbosa@opovo.com.br

ediçÃo: TâniA ALvEs  |  taniaalves@oPovo.CoM.Br  |  

Promotores devem receber 
hoje material

Vacinação. MPCE

A lista da CGU com os nomes 
das pessoas que podem ter sido 
vacinadas indevidamente foi 
entregue ontem, ao Ministé-
rio Público Estadual (MPCE). A 
conclusão do processo de envio 
às promotorias dos municípios 
citados deve ocorrer hoje diz o 
promotor Élder Ximenes, coor-
denador do Centro de Apoio 
Operacional da Defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade 
Administrativa (CAODPP).

Ele ressalta que a apuração 
ainda está muito no começo. 
“Os colegas vão filtrar o que 
tem em seu próprio município 
e vão examinar esse material. 
É preciso ter cuidado para não 
cometer nenhuma injustiça”. 
Pode ter ocorrido, diz Xime-
nes, desde um simples erro 
de cadastro até a golpes pra-
ticados por terceiros que não 
aqueles apontados na lista. 
Ele ainda lembra que, no caso 

de investigações de fraudes no 
auxílio emergencial, também 
feitos a partir de cruzamento 
de banco de dados, não foram 
constatadas irregularidades 
em todos os apontamentos. 
Entretanto, caso confirmadas 
irregularidades, diz o promo-
tor, serão punidos tanto aque-
les que se beneficiaram, como 
aqueles que permitiram a vaci-
nação. Eles podem ser conde-
nados em uma série de crimes, 
como infração de medida sani-
tária, inserir dados falsos em 
banco de dados público e es-
telionato qualificado. Caso seja 
servidor público, atos de im-
probidade administrativa, que 
acarretam multa e demissão. 
Em caso de autoridades, po-
dem ser autuados, “no mínimo”, 
na Lei de Abuso de Autoridades 
e na Lei de crimes de responsa-
bilidade, podendo perder seus 
cargos. (Lucas Barbosa)

Idosos devem aguardar 
comunicado sobre vacinação

Covid-19. Cronograma da vacina

Aproximadamente 81 cida-
des iniciaram, esta semana, 
a segunda fase de vacinação 
contra a Covid-19, que deve 
imunizar idosos de 60 a 74 
anos. Porém, isso não quer di-
zer que toda pessoa nessa fai-
xa etária já deve ir aos pontos 
de vacinação. A Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa) orienta 
os municípios, mas cada um 
deve avisar ao público quando 
e onde será a vacinação.

A recomendação é que a 
imunização siga ordem de-
crescente, ou seja, do mais ve-
lho para o mais novo. Em For-
taleza, segunda-feira passada, 
22, a Secretaria Municipal da 
Saúde começou com quem tem 
74 anos. Ontem  , 23, é para 
quem tem 73 anos. Outras 
cidades não seguem o mes-
mo calendário. Caucaia, por 
exemplo, no sábado já estava 

imunizando pessoas desse 
grupo, mas de idade menor, o 
que gerou filas e aglomeração.

A Sesa sugere que, entre 20 
e 27 de março, as doses sejam 
distribuídas para quem tem de 
72 a 74 anos. Do dia seguinte 
ao 3 de abril para idosos com 
idade entre 71 e 70. De 4 a 10 
de abril, 69 e 67. De 11 a 17, 66 a 
64. Por último, a segunda fase 
deve contemplar pessoas de 63 
a 60 anos, entre os dias 18 e 24 
de abril.

Outro ponto que pode in-
fluenciar na vacinação de ou-
tras idades é a chegada de no-
vas remessas de doses. 

Desde o dia 18 de janeiro, 
o Ceará já recebeu mais de 1 
milhão de doses. O lote mais 
recente desembarcou em ter-
ritório cearense nesse sábado, 
20, com mais 182.850 doses, e 
segue sendo distribuído entre 

os municípios cearenses.
Na última sexta-feira, 19, 

Camilo Santana (PT) assinou 
contrato com o Fundo Sobera-
no Russo para compra direta 
de 5,87 milhões de doses da 
vacina Sputnik V, com entre-
ga prevista para quatro lotes: 
abril, maio, junho e julho. 

Fortaleza imunizou 
176.740 pessoas com a pri-
meira dose da vacina contra 
o coronavírus. Outras 90.617 
pessoas tomaram a segunda 
dose. Dentre os idosos, um 
total de 94.993 deles foram 
vacinados com a primeira 
dose na Capital. As vacinas 
aplicadas em Fortaleza são 
a Coronavac e Astrazeneca - 
ambas com intervalos entre 
a primeira e a segunda dose.
(Ítalo Cosme)

Leia mais na 17
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Nesta terça-feira, 23 de março, 
o Brasil superou mais uma vez um 
preocupante recorde no que diz 
respeito à pandemia de Covid-19. 
Em 24 horas, foram registradas 
3.251 mortes em decorrência da 
infecção causada pelo coronaví-
rus. Esse é o número mais alto 
já contabilizado nas atualizações 
diárias desde que a doença che-
gou ao País. Segundo dados do 
Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) e do Ministé-
rio da Saúde (MS), nesse mesmo 
período foram somados novos 
82.493 diagnósticos.

Ao mesmo tempo, o Ceará ul-
trapassou ontem a marca de 13 
mil óbitos por Covid-19. Com 178 
novas mortes registradas em 
relação aos dados disponibili-
zados pela Secretaria da Saúde 
do Ceará (Sesa) na véspera, 22, 
o Estado chegou a 13.048 vítimas 
da doença. Ao todo, 511.170 casos 
da doença foram confirmados. 
As informações foram atualiza-
das na plataforma IntegraSus às 
13h35min.

Em apenas dois dias deste mês 
de março o registro de mortes no 
Brasil esteve abaixo de mil óbitos 
em 24 horas: nos dias 1º (778 novos 
óbitos) e 8 (987 mortes).

Ao todo, ao longo deste mês de 
março, foram registradas 43.734 
vítimas da Covid-19. É o corres-
pondente a 14,6% dos quase 300 
mil óbitos acumulados em um 

ano de pandemia no Brasil. 
Esses dados são contabiliza-
dos no momento em que o País 
enfrenta desabastecimento de 
oxigênio medicinal e de medica-
mentos para intubação, além de 
altas taxas de ocupação de Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) 
em diversos estados.

Nesse contexto, o Comitê Ex-
traordinário de Monitoramento 
Covid-19 da Associação Médi-
ca Brasileira (CEM COVID/AMB) 
publicou ontem um boletim 
extraordinário para fornecer 
orientações a médicos e pacien-
tes e cobrar autoridades sobre 
medidas para controlar a pan-
demia no País.

No documento, a entidade 
alerta sobre a maior capacida-
de de transmissão da variante 
P1 do coronavírus. Além disso, 
cobra celeridade na vacinação 
contra a doença; reafirma a 
falta de comprovação científica 
de medicamentos como hidro-
xicloroquina e ivermectina no 
tratamento ou na prevenção da 
Covid-19 e aponta a importância 
dos protocolos sanitários e do 
isolamento social.

“Reiteramos que o Brasil re-
quer ações unificadas e coor-
denadas de combate à Covid-19 
dos governantes das esferas 
federal, estadual e municipal, 
incluindo ações coordenadas de 
todos os ministérios, e gestores 
públicos e privados da saúde, 
sem qualquer resquício de ideo-
logias e interesses políticos”, diz 
um dos pontos da nota.

Na noite de ontem, 23, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) fez um pronunciamento 

| PAnDEmIA | Nesta terça, 23, o Ceará 

ultrapassou a marca de 13 mil óbitos por conta da doença. Ao todo, o Estado tem 511.170 casos confirmados

Em mais um dia de recorde, 
Brasil registra 3.251 mortes
por Covid-19 em 24h

Gabriela custódio
gabrielacustodio@opovo.com.br

FaBIo lIMa

cearÁ ultrapassou 13 
mil mortes por Covid-19

em cadeia nacional de rádio e 
TV. Após um ano marcado por 
falas e atitudes em que menos-
prezou a gravidade da doença, 
promoveu aglomerações e pôs 
em xeque a eficácia das vaci-
nas, o presidente mudou o tom: 
apontou desafios do atual cená-
rio, solidarizou-se com quem 
perdeu entes para a doença e 
afirmou que 2021 será “o ano da 
vacinação dos brasileiros”.

Em nota, o Coletivo Rebento 
— Médicos em Defesa da Vida, 
da Ciência e do SUS (Sistema 
Único de Saúde) afirmou que o 
novo recorde atingido nesta ter-
ça-feira não é uma fatalidade, 

“mas uma escolha política”. “Na 
segunda-feira, dia 22, Bolso-
naro falava que não mudaria 
sua posição, porque até então 
ninguém o havia convencido do 
contrário”, pontua o grupo.

Na publicação, o coletivo 
também questionou a fala do 
presidente em cadeia nacio-
nal. “'Solidarizo-me com to-
dos aqueles que tiveram per-
das em suas famílias', disse no 
pronunciamento. Que solida-
riedade é essa, se ele desres-
peita e debocha da dor e do 
luto dos brasileiros, falando, 
a cada recorde negativo de 
mortes, expressões como ‘não 

sou coveiro', ‘vá comprar va-
cina na casa da sua mãe', ‘che-
ga de mimimi'?.”

Em carta aberta também pu-
blicada ontem, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
cobrou que o presidente assuma 
“de uma vez por todas” a coor-
denação nacional no enfren-
tamento da Covid-19 no País, 
empenhando-se “pessoalmen-
te” em campanha em prol da 
vacina e da adoção de medidas 
como o distanciamento social, 
o uso de máscaras e álcool gel, 
além do fomento à produção e 
à importação de neurobloquea-
dores e oxigênio.

FaBIo lIMa

o povo acompanhou ontem atuação 
de uma equipe de fiscalização 

Sarto alerta para problema 
com insumos e medicamentos

Entrevista.Rádio O POVO CBN

Diante do aumento constan-
te de fortalezenses contrain-
do o novo coronavírus e com a 
variante P1, oriunda do Ama-
zonas, atingindo 71% dos casos 
aqui de Fortaleza, o prefeito 
José Sarto indica que novos 
desafios estão surgindo. “Os in-
sumos, medicamentos e equi-
pamentos são o próximo pro-
blema que vamos enfrentar”, 
afirmou na manhã de ontem, 
23, em entrevista às jornalistas 
Maísa Vasconcelos e Raquel Go-
mes na Rádio O POVO CBN.

“Isso tem a ver com o Minis-
tério. Eles (representantes da 
indústria da saúde) têm alega-
do que o Ministério da Saúde 
tem confiscado boa parte desse 
material e medicamentos. Mas 
estamos em uma luta diária e 
permanente para garantir o 
abastecimento desses itens”, ga-
rante, indicando que esteve em 
reunião com fornecedores.

O chefe do Executivo muni-
cipal afirmou que o problema 
do Ceará em relação ao abaste-
cimento de oxigênio medicinal 
tem sido a distribuição aos mu-
nicípios. “Fortaleza tem conse-
guido equacionar porque temos 
contrato com a White Martins. 
Temos Unidades de Pronto Aten-
dimento (Upas) que têm usina na 
unidade central e que estamos 
fornecendo oxigênio em cilindros 
aos anexos”, explica. “Tivemos 
um problema na Upa do Edson 

Queiroz por conta de a gestora 
não ter contrato com a White 
Martins, mas Fortaleza já resol-
veu”, justifica.

O prefeito informou ainda que 
229 novos leitos exclusivos para 
pacientes com Covid-19 devem 
ser abertos na Capital até a pró-
xima semana, totalizando 1.038 
leitos abertos na rede municipal 
durante essa segunda onda da 
pandemia. “Já abrimos 809 lei-
tos, mais do que o pico da pande-
mia de 2020”.

“A gente está fazendo um flu-
xo que permita abrir leitos, fa-
zer fiscalização, vacinação em 
oito pontos, contratar equipe. 
Isso tudo significa despesa, mas 
a gente tem conseguido fazer o 
combate direto à pandemia sem 
esquecer da recuperação econô-
mica” afirmou se referindo aos 
fluxos financeiros necessários. 
De acordo com Sarto, R$ 5 mi-
lhões são investidos mensalmen-
te apenas em contratação equipe 
adicional no Instituto José Frota 
(IJF). (Marcela Tosi)

Trabalho da fiscalização: “não 
somos vilões, salvamos vidas”

Decreto sanitário. Agentes de fiscalização

Trabalhadores que atuam dire-
tamente no enfrentamento à pan-
demia, os agentes de fiscalização 
tentam há um ano debelar o que 
pode transmitir a Covid-19: aglome-
rações, não uso de máscara e álcool 
em gel, funcionamento de locais 
sem os devidos protocolos sanitá-
rios. “O fiscal não tem prazer em fe-
char nenhum estabelecimento. Ele 
está ali só fazendo o trabalho dele. 
Não somos vilões, salvamos vidas”, 
relata uma gerente da Agência de 
Fiscalização de Fortaleza (Agefis). 

O POVO acompanhou a atuação 
de uma equipe do órgão ao longo de 
um turno de trabalho. Cada dupla 
realiza a vistoria em quatro esta-
belecimentos, em média. A rota é 
definida pela gerência a partir das 
denúncias recebidas pelos canais de 
comunicação. Todos os esforços da 
agência têm sido focados no cum-
primento dos protocolos sanitários 
contra a Covid-19. A fiscalização 
atua em conjunto com equipes da 
Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da 
Guarda Municipal de Fortaleza.

“Muitas vezes, a gente tem um 
dilema. Um empresário que preci-
sa trabalhar, gerar empregos que  
sustentam famílias. Do outro lado, 
UTIs superlotadas que precisam de 
espaço. O valor da vida se sobrepõe. 
Quando a fiscalização desbarata 
uma feira, contém uma aglomera-
ção, tá salvando vidas. Porque aque-
la aglomeração gera outras pessoas 
contaminadas. Está zelando por um 

leitos já foram abertos 
nesta segunda onda em 
Fortaleza, segundo 
José Sarto

809 

bem maior, não desmerecendo o 
bem patrimonial”, mensura uma 
gerente regional da agência. 

O trabalho tem sido pesado 
e ininterrupto. “As pessoas es-
tão cada vez mais revoltadas, 
quebradas, falindo. As pessoas 
chegam e dizem: eu vou fechar 
as portas, não tenho mais como 
manter os funcionários. Toda 
essa carga pesada fica no fis-
cal”, diz.

Na tarde desta terça-feira, 
23, a equipe acompanhada foi 
em quatro estabelecimentos que 
tinham sido alvos de denúncia e 
em um por busca ativa. Foram 
duas denúncias de escolas fun-
cionando com número maior de 
alunos do que o permitido. Con-
tudo, nos dois locais  a atividade 

presencial é realizada pela ma-
nhã. Os agentes passaram infor-
mações sobre os protocolos que 
devem ser seguidos.

Em uma faculdade particular, 
não foram constatadas irregu-
laridades. A denúncia ao local 
citava que todos os funcionários 
da unidade continuavam traba-
lhando normalmente. A equipe 
passou ainda em um bar, que 
estava fechado no momento, e 
em uma farmácia, que cumpria 
todos os protocolos exigidos.

“Quando eu chego em casa, 
eu dou graças a deus quando 
não preciso interditar um local. 
A gente tá cumprindo a lei, mas 
a gente pensa no trabalhador. O 
coração aperta”, conta uma das 
agentes. (Ana Rute Ramires)
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
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É PUBLICADA 
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Partiu Terezinha Morango, Miss Brasil na linha de sucessão 
de Martha-Emília-Maria José Cardoso. 

Fiz amizade com ela aqui, quando se hospedou com Nicinha Pinheiro, 
no Rancho Alegre, e participou do baile natalício de Edmilson. 

E dançou com nosso melhor partido, José Alcy Siqueira, 
que antes lhe abriu uma champanhota na casa recém-
construída, na Maria Tomásia, que nem móvel ainda tinha.

Anos depois, revi Morango num almoço em seu 
apartamento carioca, já casada com Alberto Pitiglianni, dono 
do gim Seager's.

Estava presente o diretor de O Cruzeiro, Leão Gondim, que 
pediu pra que eu localizasse Virgílio Távora, que se encontrava no 
Rio, pois pretendia oferecer um jantar ao governador do Ceará. 

VT aceitou e chegou com dona Luíza e o anfitrião 
determinou que eu me sentasse na mesa do homenageado, 
em evidente deferência. 

CHEGANTE de São Paulo, Magno Câmara 
reverenciado pela Associação Sem Vida Alheia, 
via Edilmo Cunha, Givaldo Sisnando. (By Evando)

DOSE DUPLA

Fagner brindou duplamente nataliciante Cláudia Mesquita, 
mulher mineira do cearense Fernando César. 

Mensagem intitulada Um beijo no coração e gravação de uma 
Vingança, que não é aquela favorita do senador Cid.

RECADO 

Educador e prolongado Finanças de Tasso, Ednilton Soárez, 
faz hoje Quinta Avenida com Helena.

Para quem ainda não morou, trata-se do meu blog, devendo 
marcar na internet www.luciobrasileiro.com.br.

LINHA AUXILIAR 

Neuzemar Gomes de Moraes solta, esta semana, seu livro 
mais recente, Retórica, Oratória e Discursos.

Sendo lançamento virtual, filha Vanessa anota os pedidos, via 99722 7777.

BICOS DE PENA 

Quarta, 24 de março: Elegante Hermano 

Franck abriu semana no ex HSBC, 
hoje Bradesco, onde morou Manoel 
Gentil Porto .... Apagando velinhas, 
Cláudia Bezerra, neta de minha grande 
amiga Margarida Gradvohl, cuja roda 
de pife-pafe frequentei .... Folhinha 

segundafeirino, Leonardo Carvalho 
nem passou por perto da Estalagem Dois 
Sertões, em processo de fechadura. 

BON MOT 

ÀS VEZES, OUÇO 
O VENTO PASSAR: 
E SÓ DE OUVI-
LO, VALE A PENA 
TER NASCIDO. 
(Fernando 
Pessoa)

| SAQUES |  Diretor da Philomeno Imoveis e Participações 

quer agilidade para construir novo prédio no local

Edifício São Pedro: 
sócio diz que retirou 
segurança por ameaças

FABIO LIMA

EDIFÍCIO São Pedro, sem 
segurança, é saqueado

A segurança privada do Edifí-
cio São Pedro foi retirada do local 
após ameaças de mortes e con-
fronto contra os funcionários. A 
informação é do diretor admi-
nistrativo da Philomeno Imoveis 
e Participacões S.A, sócia majori-
tária do Edifício, Alexandre Gen-
til Philomeno Gomes. Ele conver-
sou com O POVO ontem, 23, após 
reportagem que mostrou saques 
contra o prédio, localizado na 
Praia de Iracema.

Gomes detalha que há 20 dias 
registrou Boletim de Ocorrência 
contra os crimes e que a depre-
dação da estrutura estava com-
prometendo ainda mais a segu-
rança de quem circula na área e 
podia ocasionar um desmorona-
mento do edifício. Após denúncia 
formalizada, segundo ele, equipe 
da polícia municipal fi cou no lo-
cal por uma semana durante os 
três turnos do dia, mas depois 
que deixaram de fazer a guarda, 
os ataques contra o patrimônio 
voltaram a acontecer.

“Na primeira tentativa de in-
vasão, a polícia botou 30 pessoas 
para fora do prédio. A opinião 
pública precisa ter a ciência de 
que a família não está sendo ne-
gligente. A família está tomando 
conta do imóvel. O funcionário 
foi desafi ado, ele teve de se de-
fender e deu duas facadas em 
duas pessoas que tentaram inva-
dir o prédio”, afi rma o empresá-
rio do ramo imobiliário.

E complementa: “Nós já 

fi zemos tudo o que foi necessário 
para a política da boa vizinhança 
e, assim, evitar uma tragédia. 
Eu, como proprietário, não vou 
para lá armado para brigar com 
30, 40 pessoas. É furto. É questão 
de secretaria, de polícia.”

Para além dos saques que vão 
desde tubulações a portas e jane-
las da edifi cação, Alexandre deta-
lha que documentos guardados no 
Edifício também foram levados. O 
sócio comenta que são papéis his-
tóricos, comprovantes de com-
pras, por exemplo, deixados para 
trás quando o prédio foi notifi cado 
por risco de desmoronamento. 

 “O que nossa família clama 
é pela rapidez das ações, apro-
vação do TAC para construção 
do novo empreendimento. Caso 
ocorra acidente, nós já comuni-
camos a todos os órgãos públi-
cos o que pode acontecer. Se um 
cara bater numa coluna, pode 
acontecer um efeito dominó e o 

prédio desmoronar”, diz ao listar 
que já levou o caso à regional 12, 
à Polícia, à secretaria do Turis-
mo do Estado, que, conforme ele, 
“foram todos muitos solícitos e 
ajudaram no primeiro ataque”. 
Porém, “no segundo ataque, nós 
fomos pegos de surpresa. Era um 
fi nal de semana. Eu só fui saber 
no domingo. Apesar de ter mui-
ta polícia no aterro (da Praia de 
Iracema), eles não fi zeram nada”.

Um projeto apresentado para 
o local previa a construção de 
prédio de mais de 20 andares. 
Uma parte da atual estrutura se-
ria preservada e outra seria de-
molida. Veja detalhes aqui.

A edifi cação data da década 
de 1950. À época, a estrutura foi 
pioneira no avanço imobiliário 
verticalizado e no setor hotelei-
ro na capital cearense. O edifício 
São Pedro está em tombamento 
provisório desde 2015. O proces-
so agora passa por revisão. 

ÍTALO COSME
italocosme@opovo.com.br
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E
m cerimônia privada, sem 
a presença de convidados, 
nem da imprensa — e sem 
constar da agenda presi-
dencial — tomou posse 
como titular do Ministério 

da Saúde o médico cardiologista Mar-
celo Queiroga. Ele é o quarto ministro 
da Saúde do governo do presidente Jair 
Bolsonaro, lista que se iniciou com Luiz 
Henrique Mandetta, passando por Nel-
son Teich e Eduardo Pazuello. Agora, 
com a nomeação de Queiroga, a pasta 
volta a ser dirigida por um médico. To-
das as mudanças ocorreram durante a 
pandemia do novo coronavírus.

O novo ministro tomou posse ofi -
cialmente depois de oito dias de sua 
indicação pelo presidente. A demora, 
segundo alguns analistas, deveu-se ao 

fato de o presidente estar procurando 
um lugar para encaixar Pazuello para 
lhe garantir foro privilegiado nas in-
vestigações a que vem sendo subme-
tido devido à forma como conduziu o 
Ministério durante a pandemia.

Sendo isso ou qualquer outro moti-
vo é inaceitável que, durante a quarta 
troca de ministro em plena pandemia, o 
País fi casse em suspense sem saber exa-
tamente quem comandava a pasta du-
rante mais de uma semana: o ministro 
que estava saindo ou o que estava en-
trando? O demitido, por óbvio, perdia a 
sua autoridade; o indicado, por sua vez, 
não a tinha em toda a sua plenitude.

O mais provável é que nesse precio-
so tempo em que a pandemia atinge 
os brasileiros com violência, algumas 
atividades tenham fi cado suspensas no 

Ministério da Saúde, pois Queiroga não 
podia, ao menos, indicar uma equipe 
de auxiliares técnicos de sua confi an-
ça. E, se ele vai fazer uma administra-
ção com base em evidências científi cas, 
como garantiu, certamente precisa-
rá reformular a equipe da Saúde para 
substituir pelo menos 20 militares que 
ocupam cargos estratégicos, sem ter 
qualifi cação para a incumbência.

De qualquer modo, Queiroga tem ta-
refas duras e urgentes pela frente. Ele 
precisará reorganizar a pasta para im-
plementar as melhores práticas da me-
dicina e recuperar a confi ança dos bra-
sileiros no Ministério da Saúde. Nesse 
aspecto, ele deu sinais positivos. Assim 
que foi indicado pelo presidente da 
República, pediu “uma oportunidade 
para construir um futuro melhor para 

a saúde pública do País”, destacando a 
importância das medidas de preven-
ção para conter o avanço da pandemia, 
como o uso de máscaras e a higieniza-
ção das mãos com álcool em gel. Além 
disso, elogiou o Sistema Único de Saúde 
(SUS), considerando-o “grande arma” 
para enfrentar a pandemia.

Seu grande desafi o será obter a quan-
tidade de vacinas sufi cientes para imuni-
zar toda a população, o mais rapidamente 
possível, e organizar uma coordenação 
nacional para estabelecer unidade de ação 
com estados e municípios. Porém, a tare-
fa mais árdua do novo ministro será con-
vencer o presidente da República a aban-
donar seu discurso negacionista para se 
engajar, de fato, na batalha que todos os 
brasileiros estão travando para se livra-
rem do contágio do novo coronavírus. 

Queiroga toma posse em cerimônia privada

que regem a comunicação nos veículos de 
rádio e televisão no Ceará. São compromis-
sos com a democracia, a  liberdade de ex-
pressão, a qualidade da Informação, a livre 
iniciativa,  a diversidade de opiniões, que 
norteiam a melhor prestação de serviço aos 
nossos ouvintes e telespectadores, nossos 
parceiros e anunciantes. 

Nossos valores foram estudados, decla-
rados e escritos no planejamento estraté-
gico desta entidade. Estes são perenes e 
merecem ser celebrados nestes 44 anos, 
oportunidade para reafi rmarmos a defesa 
da ética, da solidariedade, do amor ao tra-
balho, da valorização dos profi ssionais do 
rádio e da televisão, da transparência, da 
justiça, da liberdade. Celebremos o Rádio 
e a Televisão, sempre presentes em nossas 
vidas, e razão de ser desta associação em 
seus 44 anos de existência. 

acertrdtv@gmail.com

A Acert é a entidade que congrega as 
emissoras de Rádio e Televisão do Ceará.  
É nesta associação que nos encontramos 
para reafi rmar os nossos valores, compro-
missos e sonhos de fazer a cada dia uma 
radiodifusão melhor, capaz de infl uenciar 

escolhas  que permitam 
a construção de um am-
biente de maior bem-es-
tar para a população do 
estado do Ceará.

Sabemos como infl uen-
ciamos o dia a dia da po-
pulação, levando alegria, 
entretenimento, Infor-
mação, esclarecimento, 

alertando para os perigos, reclamando dos 
maus serviços, elogiando as boas iniciati-
vas, em nome do compromisso de sermos 
sempre a amplifi cação da voz da população 

através do sinal de nossas emissoras.
Neste momento, é verdade, estamos 

tristes, inquietos, impacientes, pesaro-
sos. Perdemos amigos, parentes, sentimos 
pelos amigos que tiveram perdas, pelas 
pessoas que não conhecemos que vivem 
momentos inesperados. Conscientes da 
realidade, no entanto, mais do que nunca 
sabemos do nosso compromisso de estar-
mos presentes na vida de cada um, escla-
recendo, informando, divertindo, orando, 
alertando, levando música, alegria, es-
perança, ou até, simplesmente, fazendo 
companhia para preencher o tempo de 
pessoas que estão sós.

Neste mês de março, estamos em alerta 
máximo, para proteger vidas e colaborar 
com a informação. Mas, apesar do momen-
to,  precisamos sim,  celebrar os  44 anos de 
atuação da Acert em nome dos princípios 

Acert celebra 44 anos

Presidente da 

Associação Cearense de 

Emissoras de Rádio e 

Televisão (Acert)

romulo@mpf.mp.br

Diversos conceitos jurídicos estão a 
ser veiculados sem uma adequada ob-
servação acerca das normas em vigor, 
sejam aquelas produzidas internamente, 
sejam aquelas que decorrem de tratados 
ou convenções internacionais, vez que a 

ordem jurídica interna-
cional, dado o necessário 
contexto de cooperação 
entre as nações, impede 
a interpretação da sobe-
rania como potência ab-
soluta para a imposição 
da lei nos diversos terri-
tórios, a partir do apren-
dizado das traumáticas 

experiências de guerra. 
O crime de genocídio, nos termos da 

Lei n. 2.889, de 1º de outubro de 1956, 

pode ser tipifi cado como aquele come-
tido por pessoa que tem como intenção 
destruir grupo nacional, étnico, racial 
ou religioso, através de condutas como 
o homicidio, lesões graves, submissão a 
condições que possam ensejar destrui-
ção física total ou parcial, adotar trans-
ferências forçadas, entre outras. 

Em complemento, e tendo o Brasil pro-
mulgado pelo Decreto n. 4.322, de 25 de se-
tembro de 2002, o Estatuto do Tribunal Pe-
nal Internacional, com sede em Haia, que 
atua de forma subsidiária em relação à ju-
risdição interna, consagra o referido tra-
tado a previsão dos crimes contra a huma-
nidade, os quais abrangem, entre outras 
condutas, a prática de atos desumanos que 
afetem gravemente a integridade física ou 
a saúde física ou mental. 

Cabe também salientar prever a referida 
norma somente ser cabível a punição dos 
crimes dolosos, entendendo o legislador 
agir intencionalmente tanto aquele que 
pratica uma conduta, como aquele que, 
relativamente aos seus efeitos, se propõe 
a causá-los ou está ciente de que podem 
ocorrer, tratando-se, portanto, da admis-
sibilidade de punição por crimes contra a 
humanidade a título de dolo eventual. 

Assim, aquele que tem conhecimento 
de que um efeito terá lugar, dentro de uma 
ordem normal de acontecimentos, respon-
de por crime contra a humanidade (artigo 
30, item 2, b). Considera-se portanto em 
dolo eventual aquele que, dada a adoção de 
determinada política, ou omissão quanto à 
adoção de outras, enseja venha a ocorrer 
determinado resultado. 

Genocídio e crimes contra a humanidade

Procurador da 

República 

Rômulo Moreira Conrado

eliziane@advance.com.br

“PRESTE ATENÇÃO” - Há uma crise na 
qual todos devemos prestar atenção - e essa 
crise é sem precedentes no Brasil, a onda 
da variante #P1. Hospitais sobrecarregados 
e aumento acentuado da mortalidade. Se 
mais contagiosa, a #P1 fi cará fora de con-

trole em todo o mundo, 
estamos todos ameaça-
dos.” Esse alerta foi posta-
do no último domingo, 21, 
no twitter do epidemio-
logista e economista em 
Saúde, Eric Fiegl-Ding.

O primeiro artigo que 
escrevi sobre a pandemia 
acaba de completar um 

ano. Naquele momento, destaquei a im-
portância de verdadeiros líderes para as-
sumir as rédeas e implementar um plano 

com medidas rápidas, articuladas e efetivas 
para barrar o avanço do contágio. Já tínha-
mos o aprendizado do exemplo de outros 
países como China, Itália e Estados Unidos, 
que tiveram picos de contaminação antes 
do Brasil. Não entramos nisso inocentes. 

Não sei se é produtivo agora listar as res-
ponsabilidades por termos chegado na trá-
gica situação atual, embora tenham que ser 
investigadas e punidas. Mas agora temos que 
focar nas soluções. Ficou muito mais difícil. 
Com quase 300 mil vidas perdidas e uma 
média diária de 2 mil óbitos por Covid-19, o 
Brasil está com um saldo de perdas irrepa-
ráveis que poderiam ter sido minimizadas. 

Mas focando em caminhos, não é inteli-
gente dar margem para amadorismo, nega-
cionismo, negligência e boicotes. O Governo 
Federal precisa apoiar os estados, acelerar 

a compra de vacinas, resolver com urgência 
o auxílio emergencial e o plano de recupe-
ração da economia. Cada um precisa estar 
mobilizado para vencer esse caos. Cobre as 
autoridades competentes, colabore com as 
medidas de prevenção, fi scalize e oriente. 

Com o sistema de saúde público e pri-
vado em colapso, profi ssionais de saúde 
exauridos,  variantes do vírus surgindo e 
uma economia devastada, precisamos re-
sistir até que chegue a vacinação em massa 
e não podemos deixar que faltem alimen-
tos, remédios, oxigênio e empatia. Não te-
mos mais tempo para errar. Há milhares 
de vidas em jogo.

Ministério Público, Congresso e STF 
sabem a sua parte nessa missão. Não se-
jam cúmplices desse genocídio. O Brasil 
precisa respirar. 

O Brasil precisa respirar

Publicitária e 

empresária

Eliziane Colares 

Carmen Lucia R. 
Dummar Azulai
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IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCeM à graFia da 

époCa eM que ForaM publiCadas.

O Ceará é dono de uma imensa faixa 

de litoral que atrai pessoas do mundo 

inteiro, além de serras e um sertão que 

diversificam as opções de turismo e 
fazem com que o estado ocupe as pri-
meiras posições do ranking no cresci-

mento da atividade 

turística do País. 
Desenvolvimento 

em infraestrutura, 

como a ampliação 
do aeroporto inter-

nacional e o cresci-
mento da rede ho-

teleira, somado a 

atrações como o 
Beach Park, Centro de Eventos e Jeri-
coacoara, tornam o Ceará conhecido 
internacionalmente. Não podemos 
deixar de citar a gastronomia e o aten-

dimento, estes exportados Brasil afora.
A pandemia do novo coronavírus 

atingiu em cheio toda a cadeia de tu-

rismo do Estado, pequenos e grandes 
empreendimentos, sejam hotéis, res-

taurantes, bares, barracas de praia, 
parques aquáticos, empresas de 
transportes, agências e guias turísti-
cos, artesãos, humoristas, milhares de 
empregos diretos e indiretos drastica-

mente impactados e afetando direta-

mente a redução do PIB.
Não é fácil realmente gover-

nar nessas horas, vidas interrom-

pidas é o pior, empregos perdidos e 

empreendedorismo desacreditado, 
trazendo ao colapso uma das mais 
importantes cadeias de crescimento 
do estado. Os auxílios governamen-

tais para empresas e profissionais são 
muito válidos, embora o que resolva é a 

porta aberta para vender, faturar.
Torçamos por uma rápida reaber-

tura do segmento e pela vacinação 
em massa. O mundo após a pandemia 
vai girar sim, é certo que com novas 
tendências de comportamento, será 
um novo começo, as pessoas repen-

sarão sua saúde, relações, dinheiro e 
espiritualidade. O turismo vai voltar, 
o de negócios vai passar por maiores 
transformações, as viagens comer-

ciais, grandes convenções e congressos 
diminuirão bastante dando lugar às 
alternativas e ferramentas digitais, as 
quais vieram para ficar. Já o turismo 
de entretenimento voltará mais forta-

lecido, as pessoas irão em busca de vi-
ver ou reviver, momentos em família, 

aventuras ainda não vividas, reencon-

tro com a natureza, com a diversão e o 
bem-estar, por isso, temos certeza que 
dias melhores virão.

O mais importante é não perdermos 

a fé, a esperança, o povo cearense é por 
natureza resiliente, criativo, acolhedor 
e muito trabalhador. Vamos abraçar 
as mudanças, investir fortemente em 
tecnologia e duplicar nossas doses de 
otimismo. Vamos em frente. n

Efeitos da pandemia no 
turismo cearense

ivescbranco@outlook.com

Vice-presidente do 

ibef Ceará

Ives castelo branco

O Congresso Nacional promulgou a 
PEC 186/19, que permite a criação do 
novo auxílio emergencial que aprova-

mos na Câmara dos Deputados. Eu e 
o PSD votamos a favor do texto por-

que sabemos o quanto é importante 

garantir o sustento 
das pessoas mais 

vulneráveis, já tão 

afetadas pela pan-

demia do Corona-

vírus. Era preciso 
olhar para os traba-

lhadores que per-

deram o poder de 

compra e sofrem 
sem a recuperação das condições to-

tais de trabalho. Cumprimos o nosso 
dever para garantir que a população 
não ficasse desassistida diante de to-

dos os impactos da pandemia, que – é 
importante frisar - ainda não acabou!

E esta saída é ainda mais impor-

tante neste momento em que o nosso 

Estado enfrenta uma situação alar-

mante, com o crescimento elevado 
dos casos de Covid-19 e a alta taxa de 
ocupação das UTIs em diversos mu-

nicípios. É um cenário crítico, em que 
voltar a um controle sanitário mais 
rígido e ficar em casa surgem como 
alternativas de evitar o contágio. As-

sim, esse novo auxílio aprovado tor-

na-se imprescindível para dar tais 
condições e apoio aos trabalhadores.

Infelizmente, são diversos setores 
destroçados pelo vírus: turismo, cul-
tura, eventos, indústria de bens du-

ráveis e comércio. Não podemos fugir 
do debate sobre as questões sociais. 
Isso seria deixar de pensar no sus-

tento de milhões de famílias afetadas 
nesta situação. São essas pessoas que 
sofrem com o desemprego, o fecha-

mento de empresas e o endividamen-

to.  Não seria possível esperar pelo 
restabelecimento pleno da economia.

E, ainda que o momento seja de 
tristeza, precisamos ter esperança. A 
pandemia vai acabar! É por isso que 
unimos forças para cumprir as medi-
das sanitárias e trabalhar para que as 

vacinas cheguem para todos.
Os nossos prefeitos já se unem em 

consórcio, visitaram o Instituto Bu-

tantan e mantêm diálogos com a Fio-

cruz e outras fabricantes para trazer 
a imunização o mais rápido possível.

Depois desse período, não tenho 

dúvidas de que veremos a nossa eco-

nomia voltar ao patamar de cresci-
mento como tanto merece o nosso 
Brasil e este povo batalhador, que 

movimenta cada setor da atividade 
econômica brasileira.

Sei que essa retomada será ainda 
mais forte para o nosso povo cearen-

se. Contem comigo e com a Câmara 
dos Deputados. Em breve, chegare-

mos a dias melhores. n

Auxílio emergencial e a 
retomada econômica

dep.domingosneto@camara.leg.br

deputado federal 

(psd-Ce)

Domingos Neto 

Há 55 anos
1966. mUDANÇA

Educação cívica em todos os graus

Brasília– O Departamento Nacional de Educação foi 
incumbido por ato do Presidente da República, de estimular 
a educação cívica em todo o País. Pelo ato, a matéria 
deverá ser praticada em todos os graus de ensino e “ser 
preocupação dos professores em geral e, especialmente, 
daquêles que, em virtude de suas áreas de ensino, tenham 
com ela conexão, como linguagem, geografia, história, 
música, educação física e desportos, artes plásticas, artes 
industriais, teatro escolar e recreação.

1966. AULAS

O drama volta com o ano letivo

Pôsto que faltem apenas quatro dias para o início do ano 
letivo, a Secretaria de Educação e Cultura não superou os 
problemas basilares de seus estabelecimentos de ensino 
primário e médio, estando grande parte dêstes enfrentando 
a falta de material escolar, de espaço para comportar as 
superlotações e de salas dotadas das condições exigidas, e 
sem poder contar, com o professorado, que ainda não foi 
lotado, definitivamente, em cada uma das unidades.

Há 45 anos
1976. GoLpE

Tropas nas ruas de Buenos Aires 

Parece mais próximo que nunca o desenlace da 
crise argentina. Ontem, tanques e carros blindados 
percorriam as ruas de Buenos Aires e de outras cidades, 
controlando pontes e cruzamentos estratégicos. O povo 
não comentava outro fato e os jornais só se reportavam 
a um único e candente tema: a iminente queda de 
Isabelita. A presidenta argentina se reuniu com seus 
assessores, na Casa Rosada, aparentemente para 
aguardar o desenrolar dos acontecimentos.

1976.TUrISmo

Mais uma turma inicia formação

Teve início na manhã de ontem o segundo Curso de 
Turismo para soldados do Batalhão de Transito, realizado 

através do convênio entre o Programa Integrado de 
Planejamento e Mão-de-Obra e Empresa Cearense de 
Turismo S.A. O certame, com 25 participantes, visa 
proporcionar um melhor atendimento ao turista por 
parte dos policiais de transito.

Há 85 anos
1936. cEArÁ

Mulheres não são obrigadas a votar

Andam pela cidade cabos eleitorais sem escrupulos 
amedrontando o eleitorado feminino, com a ameaça de 
que as mulheres que deixarem de comparecer ás eleições 
serão multadas. Isso é uma deslavada invencionice. 
Sómente estão obrigadas a votar as mulheres que 
exercem função publica remunerada. As mulheres 
de profissão domestica, as empregadas do comercio 
ou de fabricas, ou de qualquer empresa particular ou 
comercial, essas não têm nenhuma obrigação de votar 
nem serão multadas se faltarem ás eleições.

1936. wASHINGToN

O novo endereço do Brasil

Washington, 23 (A.B.) – A Camara do Comercio de 
Washington conferiu diploma de merito ao novo edificio 
da Embaixada brasileira, o qual foi julgado superior 
aos demais edificios. A Camara do Comercio tem por 
costume distribuir, anualmente, um diploma ao melhor 
edificio construido durante o ano.
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A invencibilidade na tem-
porada caiu por terra. Na 
noite de ontem, o Fortaleza 
recebeu o Santa Cruz-PE na 
Arena Castelão, pela quinta 
rodada da Copa do Nordes-
te, perdeu por 1 a 0 e sofreu o 
primeiro revés nas competi-
ções de 2021, após seis jogos.

Em busca da liderança do 
Grupo B, o técnico Enderson Mo-
reira manteve a base da equipe 
que empatou o Clássico-Rei do 
último sábado, 20, e fez apenas 
trocas pontuais: o estreante 
Yago Pikachu ganhou vez na la-
teral direita, Bruno Melo substi-
tuiu Carlinhos no lado esquerdo 
e o volante Juninho formou du-
pla com Éderson.

Diante da proposta extrema-
mente defensiva do time coral, 
o Tricolor do Pici não teve difi-
culdade para dominar as ações 
do jogo e monopolizar a posse 
de bola. Nos minutos iniciais do 
confronto, os donos da casa con-
seguiram ter intensidade e criar 
oportunidades, mas o ritmo di-
minuiu no decorrer da primeira 
etapa e voltou a expor as defi-
ciências ofensivas da equipe.

Ainda aos dois minutos, David 
fez jogada individual pelo lado 
esquerdo e cruzou para Robson, 

que cabeceou colocado à es-
querda da meta de Jordan, com 
perigo. Sete minutos depois, 
Éderson fez lançamento para 
Pikachu, que cruzou rasteiro 
e encontrou Luiz Henrique na 
área. O camisa 8 chutou, a bola 
desviou na zaga e foi defendida 
pelo arqueiro pernambucano.

A partir daí, o Leão esbarrou 
em passes errados e teve dificul-
dade para finalizar outras vezes 
com perigo. O Santinha, por 
sua vez, não conseguia explorar 
contra-ataques quando recu-
perava a bola e se manteve fiel 
à postura cautelosa na tentativa 
de pontuar pela primeira vez no 
Nordestão — eram quatro der-
rotas em quatro jogos até então.

No segundo tempo, o cenário 
foi semelhante. Logo aos três 
minutos, após cobrança de es-
canteio, a bola bateu no braço 
de Júnior Sergipano dentro da 
área e o árbitro alagoano José 
Ricardo Vasconcellos Laranjei-
ra mandou o lance seguir, o que 
deixou os tricolores cearenses 

eSPeCIal Para o PoVo

afonso.ribeiro@opovo.com.br

| Copa do Nordeste 2021 | Fortaleza perde por 1 a 0 para Santa Cruz, SoFre 
primeira derrota na temporada e não retoma liderança do Grupo B
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Felipe Alves, Éderson, Matheus Vargas e Quintero 
lamentam o gol sofrido pelo Fortaleza

AFonso ribeiro

Fortaleza
4-3-3: F. alves; Y. Pikachu (G. 
Blanco), Quintero, Wanderson 
e B. Melo; Juninho (l. Crispim), 
Éderson e luiz Henrique (M. 
Vargas); robson (romarinho), 
W. Paulista (Isaque) e david. 
Técnico: enderson Moreira

Santa Cruz-PE
4-3-1-2: Jordan; Júnior 
Sergipano, William alves, Ítalo 
Melo e alan Cardoso; Caetano, 
Italo Henrique (João Cardoso), 
Karl (eduardo) e Marcel 
(Chiquinho); Madson (arian) e 
léo Gaúcho (Pipico). 
Técnico: João Brigatti

local: arena Castelão, em 
Fortaleza/Ce
Data: 23/03/2021
Árbitro: José ricardo 
Vasconcellos laranjeira/al
Assistentes: Wagner José da 
Silva/al e lennon Mccartney 
Farias Paes/al

Gols: Júnior Sergipano, aos 22 min/2t
cartões amarelos: david e 
robson (For); Italo Henrique e 
alan Cardoso (SaN)
público e renda: jogo 
de portões fechados em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus

COPA DO NOrDeste 2021
roTeiro Do JoGo

x
partidas Fortaleza e 
Santa Cruz fizeram pelo 
Nordestão; foi a 
primeira derrota tricolor

8

Nordestão 2021 - Grupo B

classificados  
para segunda fase

Time pG J v
1º CSa 9 5 2
2º aBC 8 4 2
3º Fortaleza 8 5 2
4º Vitória 7 4 2
5º altos 7 5 2
6º Salgueiro 4 4 1
7º Botafogo-PB 3 4 0
8º Sport 2 5 0

clAssiFicAção

na bronca. Na sobra, Éderson 
bateu forte, a bola desviou na 
defesa e saiu em escanteio.

Três minutos depois, o Forta-
leza trocou passes no campo de 
ataque, Pikachu achou Robson 
na ponta direita, e o camisa 7 
cruzou para Luiz Henrique, que 
apareceu livre na área, cabe-
ceou forte e viu Jordan fazer boa 
defesa para evitar o gol. Os dois 
técnicos fizeram mudanças nas 
equipes na tentativa de recupe-
rar fôlego e mexer no placar.

Para os visitantes, o garçom 
da noite saiu do banco de reser-
vas: poupado no primeiro tem-
po, o experiente meia Chiquinho 
cobrou escanteio aos 22 minu-
tos, e Júnior Sergipano subiu li-
vre para acertar cabeçada forte 
no canto superior de Felipe Alves 
e marcar o único gol na Arena 
Castelão.

O revés fez Enderson Moreira 
lançar mão de novas substitui-
ções e dar postura ofensiva ao 
Leão. As oportunidades apare-
ceram, mas o time do Pici não 
conseguiu balançar as redes 
graças ao goleiro Jordan, elei-
to o melhor jogador em campo. 
O camisa 1 coral fez boas inter-
venções em duas finalizações de 
Matheus Vargas: uma cabeçada 
e um chute de fora da área.

Depois da primeira derrota 
na temporada, o Tricolor volta a 
campo diante do 4 de Julho-PI, 
no próximo sábado, 27, a partir 
das 15h45min, no estádio Alber-
tão, em Teresina (PI), pela sexta 
rodada do torneio regional.
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O presidente da CBF, Rogé-
rio Caboclo, segue defendendo 
que o futebol não seja paralisa-
do. Segundo ele, quem também 
tem interesse em ver a bola 
rolando é a TV Globo, detento-
ra dos direitos de transmissão 
de grande parte dos campeo-
natos. Conforme apurado pelo 
jornalista Venê Casagrande, do 
jornal O Dia, Caboclo adotou 
tom agressivo ao defender o 
próprio ponto de vista em reu-
nião virtual com presidentes de 
clubes das Séries A e B. 

O vídeo em questão foi gra-
vado no dia 10 de março, mas 
só agora veio à tona. Nele, o 
presidente da CBF se mostra 
bastante convicto em relação 
a continuidade do futebol, e 
chega a ameaçar as equipes, 
dizendo que os patrocinado-
res e a TV Globo estão com ele.

“As pessoas em casa sob ban-
deira vermelha, sob bandeira 
preta... eu não abrirei mão a 
não ser sob doutorado dos se-
nhores de deixar de jogar as 
competições nacionais e retirar 
nas internacionais e incorpo-
rará às estaduais... Então, por 
gentileza, vamos pensar agora: 

nós podemos parar o futebol? A 
Rede Globo não quer. Ninguém 
quer (parar o futebol), seus pa-
trocinadores não querem. E, se 
parar, sabe quando nós temos a 
segurança de dizer que a gente 
pode voltar? Nunca (...) Eu não 
vou estar a mercê de nenhum 
deles (governantes), esbravejou.

Na sequência, Caboclo ado-
ta tom ditatorial sobre o tema. 
“Landim, Galiotte, todos os pre-
sidentes... Eu vou mandar no 
futebol brasileiro e vou deter-
minar que vai ter competição e 
que vocês estão f... se não tiver 
(competições)”, declarou, citan-
dos os presidentes de Flamengo 
e Palmeiras, atuais campeões 
do Brasileiro e da Copa do Brasil 
e Libertadores.

Após a fala de Caboclo, Mau-
rício Galiotte chegou a pedir 
que o assunto fosse discutido 
posteriormente. Entretanto, 
parou com a discussão após a 
insistência do presidente da 
CBF. Pouco depois, o mandatá-
rio do Avaí o parabenizou pela 
atitude. Antes de encerrar, Ro-
gério Caboclo, em tom autori-
tário, perguntou novamente se 
alguém era contrário a conti-
nuidade do futebol.

“Acho que todos querem a 

continuidade. Algum presidente 
aqui presente é contra a continui-
dade?”, perguntou. Em seguida, a 
sala toda ficou em silêncio. Com 
isso, Caboclo encerrou a reunião: 
“Terminamos. Agora tenho algu-
mas ligações particulares”.

Ao jornal O Dia, a assesso-
ria da CBF mandou mensagem 
reiterando a posição. “A defesa 
da continuidade do futebol foi 
posição unânime das 27 Fede-
rações e dos Clubes participan-
tes de todas as séries do futebol 
brasileiro, sempre seguindo rí-
gidos protocolos de saúde”.

A Rede Globo também se 
manifestou em nota. “A Globo 
segue respeitando as orienta-
ções dadas pelas autoridades 
competentes (...) Entendemos 
que o momento é de cautela, e 
que a prioridade é a segurança 
de todos. Vamos seguir e res-
peitar todos os protocolos que 
forem definidos e decididos pe-
las entidades” 

Atualmente, 16 campeona-
tos estaduais estão paralisados 
parcial ou totalmente (veja ao 
lado). Os estados nordestinos 
seguem com jogos da Copa do 
Brasil e Copa do Nordeste, po-
rém. (Com Agência Estado e 
Gazeta Esportiva)

Revolta de um lado, 
incerteza do outro
| pandemia | Presidente da CBF Prega sequênCia do FuteBol. “Vou mandar no FuteBol Brasileiro e determinar 
que vai ter competição”, disse caboclo. chega a 16 o número de estados que paralisaram estaduais
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lotoFÁcIl Nº 2188

Após a terceira mudança em 
cerca de duas semanas, a par-
tida do Ferroviário na primei-
ra fase da Copa do Brasil 2021 
teve definição de local, data 
e horário. E já deve ter nova 
mudança. A CBF publicou que 
o embate do Tubarão da Barra 
com o Porto Velho-PO, aconte-
cerá amanhã, 25, às 15h30min, 
no estádio de São Januário, no 
Rio de Janeiro (RJ). A delega-
ção do clube coral viajou na 
manhã de ontem ao local do 
jogo. O problema é que a Pre-
feitura da capital fluminense 
decidiu proibir partidas inte-
restaduais a partir de hoje.

Segundo veículos cariocas 
e paulistas, o governo carioca 
vetou a partida da Copa do Bra-
sil, bem como o confronto entre 
Ponte Preta-SP e Santos-SP, vá-
lida pelo Campeonato Paulista.

Anteriormente, Ferroviário 
x Porto Velho aconteceria no 
estádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda, também no Rio 
de Janeiro. Contudo, a Prefei-
tura do Município não conce-
deu permissão para jogos da 
Copa do Brasil e o jogo teve 
que ser transferido. Volta Re-
donda receberá duas partidas 
do Campeonato Paulista, mas 
a gestão alegou que a negocia-
ção com a Federação Paulista 

de Futebol era anterior
Com isso, a estreia do Fer-

roviário chega ao quarto palco 
diferente. A partida acontece-
ria originalmente na casa do 
mandante da partida, o está-
dio Aluízio Ferreira, em Porto 
Velho (RO). Contudo, o fute-
bol foi proibido em território 
rondoniense. Assim, houve 

transferência do embate para 
o estádio Antônio Accioly, em 
Goiânia (GO). Porém, o go-
verno goiano decretou para-
lisação de eventos esportivos, 
mesmo com as delegações já 
no local. Assim, os times tive-
ram de retornar às respecti-
vas cidades natais.

A primeira fase da Copa 

do Brasil é disputada em jogo 
único, com vantagem do empa-
te para o time visitante. Assim, 
o Ferroviário pode vencer ou 
ter uma igualdade com o Porto 
Velho para avançar à segunda 
etapa do certame e faturar R$ 
675 mil a mais. Por jogar a pri-
meira fase, o clube coral já re-
cebeu R$ 560 mil de cotas.

Copa do Brasil. Jogo com Porto Velho deve ser adiado

Saga do Ferrão ganha mais capítulos

divulgação

A pArtIDA Ferroviário x Porto velho será 
no estádio São Januário, no rio de Janeiro

Aviso excepcionalmente nesta quarta-feira, 24, a coluna alan Neto não será publicada.
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A mira está no topo do Gru-
po A da Copa do Nordeste. O 
Ceará encara o Botafogo-PB 
amanhã, às 21 horas, no está-
dio Almeidão, em João Pessoa, 
para seguir entre os mais bem 
colocados. Com a exceção do 
atacante Jacaré, que teve le-
são no ligamento cruzado an-
terior do joelho esquerdo e fi-
cará afastado por oito meses, 
o técnico Guto Ferreira terá 
todo o elenco à disposição e 
poderá escalar força máxima 
contra os paraibanos.

Com seis pontos conquis-
tados em quatro rodadas — 
uma vitória, três empates 
—, o Ceará entra na rodada 
na terceira colocação da cha-
ve A. O empate sem gols no 

Clássico-Rei fez com que o 
escrete do Porangabuçu per-
desse a liderança para o Bah-
ia, que goleou o Sport por 4 a 
0, e fosse ultrapassado pelo 
CRB-AL, que venceu o Botafo-
go-PB por 2 a 1.

Os baianos têm 7 pontos 
após a derrota para o CSA-AL 
ontem. O CRB vem logo em 
seguida, com a mesma pon-
tuação e joga hoje fora de casa 
contra o Vitória-BA.

Após dois empates sem gols, 
a equipe alvinegra preci-
sa calibrar a pontaria para 
voltar a balançar as redes 
na competição e conquistar 
o triunfo. Antes do Clássi-
co-Rei, o Vovô surpreendeu 
negativamente ao empatar 
com o Altos-PI, em Teresi-
na (PI), em jogo carente de 
emoções.

Apesar disso, o Alvinegro 
alcançou uma importante 

marca no embate diante do 
maior rival. O Ceará se tornou 
o clube com a maior sequên-
cia sem perder na história da 
Copa do Nordeste. O time não 
perde na competição desde 
janeiro de 2019, somando 16 
partidas de invencibilidade. 
Em 2020, o Alvinegro foi cam-
peão invicto.

Para encarar o Belo, Guto 
Ferreira manterá o mistério 
habitual sobre a escalação. 
Caso não poupe atletas por 
desgaste físico, a expectativa 
é de que o treinador repita a 
equipe titular do clássico, que 
foi marcado pela estreia po-
sitiva do colombiano Steven 
Mendoza e pelo retorno de 
Vina.

Artilheiro do Vovô na tem-
porada e da Copa do Nordeste 
com três gols, Saulo Mineiro 
pregou respeito ao adversário 
paraibano, que é o penúltimo 
colocado do Grupo B, com três 
pontos e ainda não venceu na 

competição. A campanha até 
o momento é de três empates 
e uma derrota.

“Nosso objetivo no cam-
peonato é sempre vencer. A 
gente está trabalhando para 
isso desde o início da tem-
porada. Sabemos que vamos 
pegar uma forte equipe com 
jogadores experientes”, co-
mentou o Coração Valente.

Diante do Botafogo-PB, 
Saulo tem a chance de voltar 
a marcar e atuar bem. Os três 
gols do atacante saíram nas 
duas primeiras rodadas. Ti-
tular contra o Fortaleza, ele 
ficou desapontado com a pró-
pria atuação.

“Quem convive comigo no 
dia a dia sabe como o Sau-
lo Mineiro é. (Eu) Me cobro 
muito. Fico dias, semanas 
me cobrando por não ter fei-
to um jogo bom. Eu não gos-
tei da minha atuação. Creio 
que posso dar mais dentro de 
campo”, afirmou.

FaBIo lIMa

De olho na 
liderança
| Copa do Nordeste | Com ChanCe de retomar primeira ColoCação do 
Grupo A, CeArá poderá esCAlAr forçA máximA ContrA o BotAfoGo-pB

Lucas mota
lucasmota@opovo.com.br

saulo Mineiro admitiu má 
atuação no Clássico-rei

Nordestão - Grupo A

classificados  
para segunda fase

tImE pG J v
1º Bahia 7 5 2
2º CrB 7 4 2
3º Ceará 6 4 1
4º Confiança 6 5 1
5º Sampaio Corrêa 6 5 1
6º treze 5 4 1
7º 4 de Julho 5 4 1
8º Santa Cruz 3 5 1

cLassIfIcação
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Confira os conteúdos editoriais do POP que você já conhece - moda, 
resumos das novelas, guias, dicas e entretenimento - no O POVO Online.
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