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Uma traGÉDIa ImEnsUrÁVEL  Brasil atinge marca de 300 mIL mOrtEs pela covid-19

prEssionado, boLsonaro Cria Comitê dE CombatE Com os 
três podErEs, mas VoLta a faLar dE tratamEnto prECoCE

Lira Cobra rEação dE boLsonaro E amEaça Com 
“rEmédios amargos” E “aLguns fatais”
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Temperatura 
Máxima

33⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Chuvas isoladas

ACERVO PESSOAL

ECOS  
O deputado federal Leônidas Cristino (PDT) vai assumir 
uma secretaria no governo de Camilo Santana e abrir 
vez para o suplente Totonho Lopes, da Serra Grande. 
A pasta ainda não foi definida. Será mais um cirista na 
equipe, que já tem Mauro Filho na Seplag. 

Crescente
atual

Cheia
28/3

Minguante
4/4

Nova
11/4
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ATÉ SEXTA-FEIRA

A Petrobras anunciou ontem, 
24, que vai reduzir o preço do 
litro da gasolina e do diesel em 
R$ 0,11 nas refi narias a par-
tir de hoje, 25. O preço médio 
da gasolina passa a ser de R$ 
2,59 o litro, 3,7% abaixo do va-
lor médio anterior (R$ 2,69/l), 
e o preço médio do diesel pas-
sa a ser de R$ 2,75/l, queda de 
3,8% contra o valor vigente de 
R$ 2,86/l. O anúncio segue a 
queda do preço do petróleo nos 

últimos dias, quando a com-
modity chegou a perder 6% do 
valor na terça-feira, por conta 
de novas restrições para tentar 
conter a Covid-19, especial-
mente na Europa, que amplia-
ram as dúvidas sobre o ritmo 
de retomada da demanda. On-
tem, porém, o petróleo ensaia 
recuperação, principalmente 
após a divulgação dos estoques 
nos EUA, que tiveram aumento 
abaixo do esperado. (AE)

O ministro das Relações Exte-
riores, Ernesto Araújo, anun-
ciou ontem, 24, a chegada, até 
a próxima sexta-feira, 26, de 
três voos da China com 1.024 
litros de IFA, insumo utilizado 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) na produção de vaci-
nas contra a Covid-19. “A par-
tir de hoje, amanhã e depois de 
amanhã chegará, em três voos 
provenientes da China, mais 
IFA para produção no Brasil. 
Serão 1.024 litros do IFA, que 
é sufi ciente para a produção 

32 milhões de doses da Astra-
Zeneca, na Fiocruz”, disse. O 
anúncio foi feito durante au-
diência pública na Comissão de 
Relações Exteriores da Câma-
ra dos Deputados. O ministro 
disse que, com a chegada dos 
insumos, fi ca normalizado um 
cronograma mensal de recebi-
mento do IFA. Ele disse que há 
um problema global na cadeia 
de produção de vacinas, o que 
tem prejudicado a exportação 
para o Brasil de doses de vaci-
na. (Agência Brasil)

Petrobras reduz preço 
do diesel e da gasolina 
em cerca de 4%

Araújo anuncia chegada de IFA 
para 32 mi de doses de vacina

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

Na praia da Barra Nova, em Cascavel, há surto de Covid-19. Um grupo de pescadores chegou 
do mar e teria contaminado muitos nativos. /// Em abril, a deputada federal Luizianne Lins 

(PT) reassume cadeira, mandando para a suplência Gorete Pereira. /// O Espaço Cultural 

Unifor apresenta a exposição “50 Duetos”, que celebra os 50 anos da Fundação Edson Queiroz. 
/// Aos amigos do professor Gilmar de Carvalho, uma informação: ele se recupera da Covid-19. 
/// Só lembrando; “Você aprovou a fala do presidente sobre a pandemia da Covid-19?”

CAOS DA COVID-19 

no Ceará que, 
segundo a Secretaria 
da Saúde do Estado, 

registrou queda 
principalmente 

no Interior. Mas o 
lockdown vai até o 

dia 28.

CHUVINHA BOA 

que tem caído, nas 
últimas semanas, 
no Estado. Uma 

boa zona de 
convergência 

de alegria, 
principalmente para 

os agricultores. 

CAMILO SANCIONA LEI DE COTAS EM CONCURSOS

O 
governador Camilo Santana (PT) vai sancionar 
hoje, feriado da Data Magna do Ceará que celebra 
o marco histórico do fi m da escravidão no Esta-
do, a lei que estabelece cota de 20% para negros 
em concursos públicos. O ato, com transmissão 
em live nas redes sociais por volta das 9h30min, 

terá a presença da vice-governadora Izolda Cela e da Assessora 

Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais, Zelma Madei-
ra. A lei foi encaminhada no dia 24 de fevereiro para a Assem-
bleia e aprovada no último dia 4 de março. “Essa é mais uma 
política pública social e afi rmativa realizada pelo Governo do 
Estado, que tem como objetivo combater a desigualdade racial”, 
afi rma Camilo Santana para a Coluna. O Ceará foi a 1ª província 
brasileira a libertar seus escravos, em 25 de março de 1884.

LIBERTA!!

Vinte e dois sindicatos de traba-
lhadores rurais pedem ao Gover-
no do Estado que coloque para 
funcionar o Hospital Regional 
do Vale do Jaguaribe. Está todo 
prontinho e bonitinho, mas feito 
elefante branco nestes tempos de 
pandemia.

PELAS CHAGAS
O chefe da Casa Civil do Governo, 
Chagas Vieira, recebe, diariamente, 
uma verdadeira romaria virtual de 
prefeitos. Eles pedem leitos, vacina 
e ajuda de todo tipo. Há esforço para 
que ninguém saia sem resposta. 
Mesmo sob pressão da pandemia.

FORA DO AR
Tramita, na Assembleia Legis-
lativa, projeto de indicação de 
Tin Gomes (PDT) incluindo os 
profissionais da imprensa no 
grupo especial de vacinação da 
Covid-19. Só em termos de ra-
dialistas, desde que começou a 
pandemia no Estado, já morre-
ram 21 profissionais.

AGROPECUÁRIA 

No PIB do quarto trimestre 
2020 do Ceará, que registrou 
- 3,56% com relação a 2019, 
apresentou um dado posi-
tivo: mais uma vez o setor 
agropecuário cresceu: 10,3% 
Mesmo em clima de pande-
mia, investiu em tecnologia 
e virou ponto fora da curva.

99
anos de atuação política 
no Brasil comemora hoje o 
PCdoB. No Ceará, entre suas 
principais lideranças, o se-
cretário Inácio Arruda (Se-
citece) e o ex-deputado Chi-
co Lopes.

SEM FESTA
Dom José Antonio de Apare-
cido Tosi completou ontem 
22 anos à frente da Arqui-
diocese de Fortaleza. Foi no-
meado pelo papa João Paulo 
II no dia 13 de janeiro de 1999 
e empossado no dia 24 de 
março de 1999.

MUSEU VIRTUAL

O Museu de Arte Contemporânea 
do Dragão do Mar lança hoje, a 
partir das 12 horas, “Um Atlas 
para Hélio Rôla” e “Um desvio 
nem sempre é um atalho”. Reabre 
assim, virtualmente, pelo canal 
do Youtube do Dragão, suas ati-
vidades.

CONCURSO
A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte inscreve para 
concurso público que visa a con-
tratação de técnicos administra-
tivos em educação. A partir do 
dia 3 de maio, exclusivamente via 
internet e até 7 de junho. São 21 
vagas.

BATISMO OFICIAL
O governador Camilo Santana 
(PT) sancionou lei denominando 
“Dr. Luciano de Arruda Coelho, 
o futuro Aeroporto Regional de 
Sobral. Nome do pai do ex-pre-
feito Veveu Arruda e do advogado 
Luciano Arruda. Foi um arrojado 
empreendedor na Zona Norte.   

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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UM DOS MAIORES DO BRASIL

A dança das cadeiras dos técnicos na Série A 
do Brasileiro de 2021 será reduzida. Em con-
selho técnico, realizado na tarde de ontem, 24, 
por maioria de votos, os 20 clubes participantes 
aprovaram limitação por 11 a 9 na contratação e 
demissão de treinadores. Vai funcionar da se-
guinte maneira. Cada clube só poderá demitir 
até dois técnicos durante toda a Série A. Se as-
sim o fi zer, terá que terminar a competição com 
um interino, que já esteve no clube há pelo me-
nos seis meses. Da mesma forma, os treinadores 
só poderão se demitir (isso inclui, claro, aceitar 
convite de outra equipe que disputa o campeo-
nato) duas vezes. Quem o fi zer, fi ca impedido de 
atuar no restante do certame. Os pedidos de de-
missão dos treinadores não contam para os clu-
bes. Da mesma forma, ser demitido duas vezes 
não impede que um treinador comande outra 
equipe da Série A. (Brenno Rebouças)

Agentes da Policia Federal fecharam, na ma-
drugada de ontem, 24, um laboratório de falsi-
fi cação de cédulas que funcionava em Caponga, 
Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF). De acordo com informações da institui-
ção, a operação resultou ainda na prisão de um 
homem responsável por liderar o esquema crimi-
noso que ocorria no laboratório, considerado um 
dos “maiores de contrafação de cédulas falsas do 
Brasil”. Segundo o delegado Geraldo Mendes, que 
esteve a frente das investigações, o indivíduo que 
comandava a organização era foragido da Justiça 
de Minas Gerais. Em outubro de 2020, ele este-
ve atuando em outro laboratório, que foi desarti-
culado por agentes federais. Na época, o homem 
tentou se esconder da polícia e fugiu para o Ceará, 
onde continuou com o esquema de falsifi cação de 
cédulas e até aprimorou a prática. (Gabriela Al-

meida, especial para O POVO)

Série A terá limitação 
para troca de técnicos

PF fecha no CE laboratório 
de dinheiro falso

EDIÇÃO: DOMITILA ANDRAEDE  |  DOMITILA.ANDRADE@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

O açude São Vicente, no município de Santana do Acaraú, é o 
quarto reservatório monitorado pela Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos (Cogerh) a sangrar em 2021. Segundo a 
Companhia, a água começou a transbordar na noite da última 
segunda-feira, 22. Este ano já sangraram os açudes Caldeirões, 
Batalhão e Germinal. Atualmente, o volume total acumulado do 
Estado é de 25% da capacidade total. 

4º RESERVATÓRIO A SANGRAR

AÇUDE SÃO VICENTE

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, 24, o projeto de lei que 
cria o Programa Pró-Leitos. A medida quer incentivar empresas 
a contratarem leitos clínicos e de UTI da rede privada de saúde 
em favor do Sistema Único de Saúde (SUS). O texto segue para 
análise do Senado. (Agência Brasil)

CONTRATAÇÃO DE UTIS PARA O SUS    

CÂMARA APROVA 
ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

REPRODUÇÃO/COGERH

CANAL DE SUEZ

Operações com oito rebocadores buscam desencalhar um navio cargueiro no 
Canal de Suez, no Egito, desde ontem, 24. A rota comercial é uma das mais 
movimentadas do mundo e ontem dezenas de navios aguardavam para seguir 
trajeto interrompido. O Ever Given é um navio de 400 metros de comprimento e 
220 mil toneladas com bandeira do Panamá. A embarcação que se dirigia para 
Roterdã procedente da Ásia, encalhou depois de ser levada por uma rajada de 
vento com uma tempestade de areia, quando acabava de cruzar a entrada sul 
do Canal de Suez. De acordo com especialistas, esta rota de envio concentra 
cerca de 10% do comércio marítimo internacional. (AFP)

NAVIO ENCALHA E BLOQUEIA ROTA

PLANET LABS / AFP

RIO DE JANEIRO

Este ano em outubro, a estátua-símbolo do Rio de Janeiro, no topo do 
Corcovado, completa 90 anos. Parte das comemorações, o Cristo Redentor 
está recebendo obras de restauração para garantir que tenha a melhor 
aparência e segurança para o público e os turistas visitantes. A arquiteta 
Cristina Ventura é um das responsáveis pelo restauro. Devido ao decreto 
municipal, em combate à Covid-19, o Corcovado vai fi car fechado à visitação 
pública de amanhã até domingo de Páscoa, dia 4, fi cando suspensos os 
serviços concessionados de transporte até o Cristo Redentor e toda a 
visitação e realização de eventos

CRISTO PASSA POR RESTAURO

CARL DE SOUZA / AFP

Presa quadrilha 
que movimentava 
mais de R$ 35 mi
| ITAPIPOCA |  Joias, carros e dinheiro

Um grupo criminoso que 
praticava esquema fraudulen-
to com movimentações de R$ 
35 milhões foi desarticulado na 
última terça-feira, 23, com di-
vulgação da ação ontem, 24, em 
Itapipoca, a 130 km de Fortale-
za. No momento da operação, 
foi encontrado um somatório 
de R$ 5,5 milhões, entre dinhei-
ro, joias, cartões, motocicletas 
e onze carros de luxo. Os sus-
peitos foram denunciados por 
populares da Cidade, que estra-
nharam o poder aquisitivo do 
grupo, que chegava a ostentar 
a “vida boa” nas redes sociais. 
Eles abriram mais de três mil 
contas falsas em bancos para 
fazer empréstimos e transfor-
mar o dinheiro em patrimônio.

Segundo a Polícia Civil do 
Estado do Ceará (PCCE), fo-
ram seis meses de investiga-
ção para desarticular o grupo. 
As suspeitas foram levantadas 
porque eles não mantinham 
nenhuma empresa de fachada 
ou praticavam atividades que 
pudessem justifi car os artigos 
de luxo. Dos 16 alvos da opera-
ção, 12 já possuíam mandatos 
em aberto para a utilização de 

tornozeleira eletrônica.
“Você está lá em uma cida-

de do interior, de repente pa-
rado em um sinal e passa um 
Camaro Amarelo. Aí você pensa 
quem é essa cara, ou conhece o 
cara, sabe que ele está andan-
do em um carro que vale R$250 
mil reais. Você sabe que ele não 
trabalha e não tem uma empre-
sa. Só pode ser ilícito”, explicou 
Ismael Araújo, titular da Dele-
gacia de Combate aos Crimes de 
Lavagem de Dinheiro (DCCLD). 
Os investigados utilizavam as re-
des sociais para expor os carros 
e comentar sobre a “vida boa”. 
Em um dos vídeos, um dos alvos 
mostra o carro de luxo e escreve: 
“E motivacional que fala rs rs”.

Os suspeitos têm envolvi-
mento em diversos crimes, en-
tre eles estelionato, falsidade 
ideológica e lavagem de dinhei-
ro. Os agentes das forças poli-
ciais cumpriram 81 mandados 
judiciais, sendo eles de busca e 
apreensão, prisão preventiva e 
de sequestro de bens. Durante a 
ofensiva policial, foram apreen-
didas também seis armas de 
fogo. (Júlia Duarte, especial 

para O POVO)

Bolsonaro vai fi car onde está. Lula é esperto, 
vai para o centro. Vai agradar todo mundo. 
Lula vai ser construído por Bolsonaro como o 
perigo do comunismo, mas ele não tem nada a 
ver com isso. Nunca teve”
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Ex-presidente analisa 
cenário de eleições de 2022 

visitação e realização de eventos

Bolsonaro vai fi car onde está. Lula é esperto, 
vai para o centro. Vai agradar todo mundo. 
Lula vai ser construído por Bolsonaro como o 
perigo do comunismo, mas ele não tem nada a 
ver com isso. Nunca teve”
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
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Sem perspectivas de estar 

perto do fi m, a pandemia se-
gue em descontrole no Bra-
sil. É como se cidades fossem 
completamente eliminadas do 
mapa. Aviões caíssem todos os 
dias. São 300 mil vítimas da Co-
vid-19 no País. Um terço desse 
total foi registrado apenas nos 
últimos dois meses e meio. O 
número alarmante não é sur-
presa. O sofrimento supera os 
dígitos. A tragédia, que vem 
sendo anunciada há meses, é 
incalculável. Conforme balanço 
do Ministério da Saúde, atua-
lizado ontem, 24, às 20 horas, 
foram 2.009 novos casos, tota-
lizando 300.685 mortes. 

Conforme Isabel Leite, pro-
fessora de Saúde Coletiva da Fa-
culdade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), “há um franco cresci-
mento dos casos e esgotamento 
das instalações de saúde, com 
vacinação ainda a passos mui-
to lentos.” Além do excesso de 
óbitos pela Covid-19, que vem 
sendo registrado desde o ano 
passado, a situação crítica se 
estende a outros casos. “Exces-
so de mortes por outras condi-
ções, pelo fato de a pessoa não 
conseguir acesso ao serviço de 
saúde. Agravamento de doen-
ças crônicas como doenças car-
diovasculares, principal causa 
de adoecimento e morte na po-
pulação. Agravamento e atraso 
de diagnósticos e tratamentos 
na área de oncologia e diálise, 
por exemplo”. cita.

Não há sinal de controle da 
Covid-19 em nenhum Estado. 
Com isso, a epidemiologista 
aponta a necessidade de man-
ter o máximo de controle de 
casos em termos de diagnós-
tico e isolamento. “As próprias 
medidas restritivas tão indese-
jadas pelos grupos econômicos 
são inevitáveis. O contraponto 
entre economia e saúde nunca 
deveria ter existido, mas foi ali-
mentado”, frisa.

Na análise da ginecologista 
e obstetra Liduína Rocha, in-
tegrante do Coletivo Rebento 
- Médicos em Defesa da Vida, 
da Ciência e do SUS, o País pode 
continuar a ter ondas com va-
riantes maior com adaptação 
viral, maior nível de contágio 
ou de agressividade com rela-
ção ao quadro clínico.

“O cálculo do que vai signifi -
car para as nossas vidas e para 
as vidas futuras é imensurável. 
A tragédia é que existe uma 
pandemia e o enfrentamento 
à ela foi o pior possível. Estão 
morrendo não só de Covid-19 
mas pela política do Gover-
no Federal. Nossa esperança 
é conseguir modifi car a rea-
lidade da política sanitária e 
compreender que a vacina é a 
solução que a ciência aponta”, 
alerta a médica. 

O recém empossado minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
afi rmou que pretende acelerar a 

| AGRAVAMENTO | O sofrimento da população supera os dígitos alarmantes, que vêm apontando 

recordes seguidos de mortes. Foram 2.009 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 300.685 mortes. 

Um terço dos óbitos foi registrado nos últimos dois meses e meio 

300 MIL

MICHAEL DANTAS / AFP

CEMITÉRIO Nossa Senhora Aparecida 
em Manaus: Brasil segue com a 

pandemia sem controle

ANA RUTE RAMIRES

ruteramires@opovo.com.br

novos casos foram 
registrados no País nas 
últimas 24 horas

2mil

é a taxa de letalidade 
da doença no Brasil 
atualmente

2,5%

VACINA

A partir de hoje, feriado da Data Magna do Ceará, 
25, até o domingo, 28, 43 postos de saúde de 
Fortaleza estarão abertos exclusivamente para 
vacinar idosos agendados contra a Covid-19. 

z

vacinação no País, saltando das 
atuais 300 mil aplicações para 
1 milhão por dia. A expectativa 
da pasta é receber 38 milhões 
de doses de imunizantes contra 
a Covid-19 no mês que vem. Em 
sua primeira entrevista após 
assumir o cargo, ele demons-
trou alinhamento ao presi-
dente Jair Bolsonaro e disse 
ser preciso evitar o lockdown, 
que inclui medidas como fe-
chamento de escolas, comér-
cio e restrições de circulação. 
“Quem quer lockdown? Nin-
guém quer lockdown.”

Ao se opor a um lockdown 
nacional, Queiroga disse que 
uma comissão formada por 
representantes dos Estados e 
Congresso vai discutir “políticas 
de distanciamento social que 
sejam adequadas”. “O que nós 
temos, do ponto de vista práti-
co, é adotar medidas sanitárias 
efi cientes que evitem lockdo-
wn. Até porque a população não 
adere a lockdown”, afi rmou. 
(Com Agência Estado)

VIDAS PERDIDAS 
PARA A COVID 
NO BRASIL

SARTO DIZ QUE NÚMEROS DE CASOS 
EM FORTALEZA ESTÃO MELHORANDO

COVID-19. Bem devagar 

Durante anúncio da segunda eta-
pa de distribuição de kits alimentares 
para alunos da rede pública, nes-
ta quarta-feira, 24, o prefeito Sarto 
(PDT) ressaltou a necessidade das 
medidas de isolamento na Capital. 
Segundo ele, os índices da pandemia 
em Fortaleza vêm melhorando de 
forma “devagar”, o que considerou 
positivo devido ao refl exo das medi-
das contra o vírus. “Com o distancia-
mento, uso de máscara e vacinação, 
vamos conseguir”, torceu.

Fortaleza e todo o estado do Cea-
rá segue em lockdown até o próximo 
dia 28 de março. Segundo o prefeito, 
a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Cristo Redentor receberá em 
breve um anexo com 20 leitos. “Se-
rão 1.038 leitos só em Fortaleza, sem 
contar os leitos disponibilizados pelo 
Estado. Estamos fazendo tudo o que 
podemos fazer”, contou.

A Capital acumula 155.192 ca-
sos confi rmados da doença e 5.627 
óbitos por Covid-19. Outros 31.678 
casos seguem em investigação e 
73.846 pessoas já se recuperaram 
da doença. Os idosos de 73 anos co-
meçaram a ser vacinados contra a 
Covid-19 na terça-feira, 23, em For-
taleza. A segunda etapa de imuni-
zação teve início na segunda-feira, 
22, com as pessoas de 74 anos e se-
guiu nesta quarta-feira, 24.

Um total de 237.500 kits com dez 
itens alimentares será distribuído 
para os alunos da rede Municipal de 
forma individual. Cada kit contém 
uma bandeja com 12 ovos, 1kg de açú-
car, 2 kg de arroz branco, um pacote 
de macarrão espaguete, um pacote 
de biscoito, 1kg de feĳ ão, uma garra-
fa de óleo de soja, 1 kg de sal, 1 kg de 
farinha de mandioca e um pacote de 
farinha de milho. A retirada do kit é 
agendada, para evitar aglomerações. 

.(Marília Freitas). 
Leia mais na 5, 6, 10, 11 e 20
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BOLSONARO 

| PANDEMIA | 

Presidente 

anuncia comitê 

contra Covid, 

mas mantém 

postura 

negacionista 

ao defender 

tratamento 

precoce

Um ano depois do início da 
pandemia de Covid-19, com o País 
registrando 300 mil mortes pela 
doença, o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) decidiu criar um 
comitê interinstitucional para pla-
nejar e coordenar as ações contra 
a enfermidade.

O anúncio da iniciativa foi feito 
ontem, após reunião entre o presi-
dente e os chefes e representantes 
de outros poderes, entre eles Luiz 
Fux, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), 
da Câmara dos Deputados. 

O encontro se segue à divulga-
ção de uma carta assinada por em-
presários e investidores cobrando 
o Governo Federal a adotar medi-
das efetivas contra a pandemia. 

Em declaração após o encon-
tro, que contou com a presença 
apenas de governadores aliados, 
Bolsonaro disse que o grupo deve 
perseguir “a nossa união, o nos-
so esforço, entre os três Poderes 
da República”, direcionando-se 
“para aquilo que realmente in-
teressa, sem que haja qualquer 
confl ito, qualquer politização da 
solução do problema”. 

Embora tenha defendido a va-
cinação, principal queixa dos par-
ticipantes da agenda, o presidente 
se referiu ao que chama de “tra-
tamento precoce”, procedimento 
que recorre a medicamentos sem 
qualquer comprovação de efi cácia 
para combater a Covid. 

“Tratamos também da possibi-
lidade de tratamento precoce, isso 
fi ca a cargo do ministro da Saúde, 
que respeita o direito e o dever do 
médico ‘o  label' tratar os infecta-
dos. É uma doença como todos sa-
bem, ainda desconhecida”, afi rmou.

O chefe do Executivo atribuiu 
ainda o recrudescimento da doen-
ça a uma nova variante – o Brasil 
tem anotado recordes sucessi-
vos de mortes há mais de 20 dias. 
“Uma nova cepa, ou um novo vírus, 
apareceu e nós, obviamente, cada 
vez mais, nos preocupamos em dar 
o atendimento adequado a essas 
pessoas”, argumentou. 

Presidente do Senado, Pacheco 
enfatizou que “há a compreensão 
de que medidas precisam ser ur-
gentemente tomadas” e que, “com 
a liderança do presidente da Re-
pública e a liderança técnica do 
Ministério da Saúde, por meio do 
ministro Marcelo Queiroga”, o ce-
nário negativo pode ser revertido. 

Entre parlamentares, no entan-
to, há desconfi ança em relação à 
mudança de discurso do presiden-
te e a seu empenho no enfrenta-
mento à pandemia. 

“Acredito que essa iniciativa foi 
um factoide feito por Bolsonaro 
num momento em que se encon-
tra com muita difi culdade, num 
processo de isolamento crescente, 
com questionamentos da sua base 
de sustentação”, avaliou o senador 
Humberto Costa (PT-PE). 

Para o petista, o presidente “está 

HENRIQUE ARAÚJO

henriquearaujo@opovo.com.br

EVARISTO SA / AFP

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nomes 
como o presidente do STF, Luiz Fux, e o 
presidente do Senado Rodrigo Pacheco

CRIA COMITÊ, MAS DEFENDE 
TRATAMENTO PRECOCE

querendo posar como alguém 
que quer de fato mudar a pos-
tura e enfrentar o problema da 
pandemia dentro de uma visão 
diferente do que tem acontecido” 
apenas porque “vem perden-
do também apoio na sociedade, 
particularmente nos segmentos 
das elites, muito especialmente 
no setor fi nanceiro”. 

Deputado federal pelo PSD do 
Ceará, Domingos Neto diverge 
do senador. Segundo ele, a cria-
ção do comitê deve ter impacto 
imediato. “Já é possível ver a cla-
ra mudança de postura e efeitos 
como no Congresso”, apontou 
Neto. Como exemplo, cita a pauta 
da Câmara, “que se voltou exclu-
sivamente para o combate aos 
efeitos nocivos e para a votação 
de projetos que ajudem nesse 
momento”. 

“Hoje (ontem), por exemplo”, 
continua o deputado, “votare-
mos um projeto para garantir 
mais leitos na rede privada. Re-
unimos os líderes no pleito de 
uma trégua político-partidária 
para buscarmos juntos um con-
senso sobre medidas efetivas de 
enfrentamento”. 

Para professor e pesquisa-
dor Rodrigo Prando (Faculda-
de Mackenzie), porém, Bolso-
naro ainda terá de demonstrar 

“É por convicção, 
vai abandonar 
negacionismo, fake 
news e teoria da 
conspiração e vai 
abraçar a ciência?”

RODRIGO PRANDO
Professor da Mackenzie 

“ESSA REUNIÃO FOI PARA 
INGLÊS VER”, DIZ ANALISTA

Comitê de saúde. Repercussão

Cercado de representantes 
dos três poderes, Jair Bolsonaro 
anunciou comitê para enfrentar a 
pandemia. Para a cientista política 
Carolina Botelho, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
tudo não passou de jogo de cena. 

“Essa reunião foi para inglês 
ver. Na verdade, o centrão quer 
acalmar a sua base. Foi jogo de 
cena para todo mundo, por vá-
rios interesses, com pouca apli-
cação prática. Não vai mudar”, 
avalia a pesquisadora do Institu-
to de Estudos Sociais e Políticos 
(Iesp) da Uerj. 

Para Botelho, Bolsonaro “vai 
esperar o ânimo melhorar” no 
País, depois dos recordes sucessi-
vos de mortes por Covid – o Brasil 
chegou a 300 mil vítimas da doen-
ça ontem. “Ele está explorando 
um ambiente” que impeça a popu-
laridade parar de derreter antes 
de voltar à carga, sugere. 

“É mais um jogo para manter 
a base coesa”, continua, “do que 
propriamente mudança de rumo 
do governo”.  

Socióloga e professora da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), 
Paula Vieira pondera que é “difícil 
dizer” se o novo gesto de Bolso-
naro é apenas fachada ou se há 
mudança de fato na conduta do 
presidente.  

“Pode ser um uso de jogo de 
cena para divulgar que está dis-
posto ao diálogo. Mas, é impor-
tante lembrar, as posturas nega-
cionistas são mais enfáticas do 
que sua disponibilidade para ne-
gociações”, ressalta. 

O médico Ramon Rawache 
considera que há uma série de 
fatores que encurralam Bolsona-
ro, da carta dos empresários aos 
panelaços, passando pelo centrão 
e os números da Covid. 

“Mas eu não acredito em gran-
des alterações da política. O ce-
nário pressiona o Bolsonaro a 
mudar de postura, mas a fi gura 
dele, sectarizada em uma posi-
ção de extrema direita, não trará 
grandes alterações e nem mesmo 
serão alterações duradouras”, 
projeta.(HA)

pessoalmente que houve uma 
mudança. “É por convicção, 
vai abandonar negacionismo, 
fake news e teoria da conspi-
ração e vai abraçar a ciência?”, 
pergunta. 

Prando conclui: “Se fi zer 
isso, é ponto para ele, não sei 
se a ponto de apagar tudo que 
fez. Porque o presidente, até o 
momento, foi um grande alia-
do do vírus”. 
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O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), disse ontem que o 
Legislativo não tolerará no-
vos erros por parte do Poder 
Executivo no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19. 

Também insinuou que pode-
rá se afastar do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) caso o 
chefe do Executivo não melho-
re a forma como o governo vem 
lidando com a doença e, sem 
citar a palavra impeachment, 
disse que os “os remédios po-
líticos no Parlamento são co-
nhecidos e são todos amargos. 
Alguns, fatais.”

A fala de Lira foi feita no ple-
nário da Câmara no fi m da tar-
de. Pela manhã, Lira participou 
de uma reunião com Bolsonaro 
e diversos ministros do governo 
para tratar do assunto. 

Também participaram 
o presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e 
do Supremo Tribunal Federal, 
o ministro Luiz Fux. 

O discurso do presidente da 
Câmara ocorreu no mesmo dia 
em que o Brasil atingiu a marca 
de 300 mil mortes provocadas 
pela Covid-19. No discurso, Lira 
afi rmou que está apertando o 
“sinal amarelo” contra os erros 
na pandemia.

“Estou apertando hoje um 
sinal amarelo para quem qui-
ser enxergar: não vamos con-
tinuar aqui votando e seguindo 
um protocolo legislativo com o 
compromisso de não errar com 
o País se, fora daqui, erros pri-
mários, erros desnecessários, 
erros inúteis, erros que são 
muito menores do que os acer-
tos cometidos continuarem a 
serem praticados”, disse.

“Os remédios políticos 
no Parlamento são conhe-
cidos e são todos amargos. 

Alguns, fatais. Muitas vezes 
são aplicados quando a espi-
ral de erros de avaliação se 
torna uma escala geométri-
ca incontrolável. Não é esta 
a intenção desta Presidên-
cia. Preferimos que as atuais 
anomalias se curem por si 
mesmas”, prosseguiu o pre-
sidente da Câmara.

“Então, faço um alerta 
amigo, leal e solidário: den-
tre todos os remédios polí-
ticos possíveis que esta Casa 
pode aplicar num momento 
de enorme angústia do povo e 
de seus representantes, o de 
menor dano seria fazer um 
freio de arrumação até que 
todas as medidas necessárias 
e todas as posturas inadiá-
veis fossem imediatamente 
adotadas, até que qualquer 
outra pauta pudesse ser no-
vamente colocada em trami-
tação”, disse Lira.

No mesmo discurso, o pre-
sidente da Câmara disse que a 
hora era de evitar medidas que 
pudessem conturbar o ambien-
te - como CPIs.

“Não é hora de tensiona-
mentos. E CPIs ou lockdowns 
parlamentares - medidas com 
níveis decrescentes de danos 
políticos - devem ser evitados. 
Mas isso não depende apenas 
desta Casa. Depende também 
- e sobretudo - daqueles que 
fora daqui precisam ter a sen-
sibilidade de que o momento é 
grave, a solidariedade é grande, 
mas tudo tem limite, tudo! E o 
limite do parlamento brasileiro, 
a Casa do Povo, é quando o mí-
nimo de sensatez em relação ao 
povo não está sendo obedecido”, 
disse Lira. 

A transcrição do discurso do 
presidente da Câmara foi en-
viada por sua assessoria de im-
prensa a jornalistas. (AE)

| TENSÃO | 

“Remédio 

legislativo” pode 

ser fatal”, disse 

o presidente da 

Câmara Arthur 

Lira (PP-AL), 

num recado a 

Bolsonaro

LIRA DÁ “SINAL 
AMARELO” 
PARA GOVERNO 
BOLSONARO

REPORTAGEM

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ARTHUR Lira fez duro discurso
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Circulando desde 2015 entre 
searas diferentes do Judiciário, 
processo que investiga supos-
tos crimes na inexigibilidade 
de licitação para as obras do 
Acquario Ceará voltou, após 13 
meses de tramitação travada, a 
ter movimentações no Estado.

Desde 10 de fevereiro do ano 
passado, o processo aguardava 
nomeação de novo represen-
tante do Ministério Público do 
Estado (MP-CE), após o promo-
tor Francisco de Assis Barbosa 
se declarar suspeito e pedir saí-
da do caso. 

Em 30 de abril daquele ano, 
a juíza responsável pela ação, 
Vanessa Maria Quariguasy Pe-
reira Veras, da 9ª Vara Criminal 
de Fortaleza, chegou a oficiar 
o procurador-geral de Justi-
ça do Estado, Manuel Pinheiro, 
pedindo a nomeação de novo 
promotor para o caso. Os autos 
voltaram para a Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ) no final 
de maio de 2020.

O novo nomeado do MP-CE, 
no entanto, só foi definido na 
última segunda-feira, 22, após 
o promotor Gustavo Pereira 
Jansen assumir a 88ª Promo-
toria de Justiça de Fortaleza e, 
consequentemente, o caso Ac-
quario. Até o início de março, 
Jansen era responsável pela 2ª 
promotoria de Morada Nova, 
município do Sertão Central.

Com a mudança, ele será 
pelo menos o quarto represen-
tante do MP-CE a receber o caso 
desde abril de 2019. Os outros 
três promotores que receberam 

| polÊMica | Processo que apura suposta irregularidade na inexigibilidade de licitação para a 

obra aguardava nomeação de novo promotor desde fevereiro do ano passado

Após mais de um ano, caso 
Acquario tem novo promotor 

alex GoMes - espeCial para o poVo

obras do acquario Ceará se 
arrastam desde 2012

Ex-secretário defendeu 
execução da obra no processo

Bismarck Maia. Defesa

Um dos envolvidos no pro-
cesso que apura irregularida-
des na obra do Acquario Ceará, 
o ex-secretário do Turismo do 
Estado e atual prefeito de Ara-
cati, Bismarck Maia, apresen-
tou defesa preliminar no pro-
cesso após denúncia inicial do 
Ministério Público no caso.

Entre os pontos, o primeiro 
é a defesa do empreendimen-
to em si, que tem histórico de 
questionamentos. “Se trata de 
um projeto de elevada impor-
tância para o Estado, com rele-
vância social e econômica estu-
dada e comprovada”, diz.

Bismarck defende ainda a 
inexigibilidade de licitação, um 

dos pontos questionados pelo 
MP-CE, destacando que não 
havia condição de que outras 
empresas disputassem de for-
ma isonômica com a americana 
ICM, contratada para a obra. 
Neste sentido, ele destaca “na-
tureza singular” do projeto.

O POVO tentou entrar em 
contato com Bismarck para 
tentar ouvir o prefeito sobre o 
caso, mas não obteve resposta. 
Procurador-geral do Estado na 
época das denúncias, o atual 
procurador-geral de Fortaleza, 
Fernando Oliveira, também foi 
procurado, mas não houve res-
posta até o fechamento desta 
página. (Carlos Mazza)

carlos mazza
carlosmazza@opovo.com.br

ediçÃo: ÍTalo corIolaNo  |  CoriolaNo@opoVo.CoM.Br  |  85 3255 6101

a ação se declararam suspeitos 
e pediram para deixar o pro-
cesso pouco tempo depois. A 
reportagem questionou a PGJ 
sobre a demora para o processo 
obter andamento no órgão.

“Nesse momento, os refe-
ridos autos retornaram à 88ª 
Promotoria de Justiça, visto 
que desde o último dia 22 de 
março de 2021 a unidade minis-
terial conta com novo titular. 
Todos os procedimentos des-
critos seguiram o trâmite pro-
cessual regular, com garantia 
de atuação juridicamente legal 
e imparcial”, diz nota da PGJ.

A investigação tem base em 
denúncia apresentada em 2012 
pelo então vereador João Al-
fredo (Psol), de que o processo 
de inexigibilidade para a obra 
teria indícios de fraudes para 

beneficiar a contratação de em-
presas específicas. Como parte 
dos acusados possuía prerro-
gativa de foro à época, o caso 
acabou passando por grande 
impasse jurídico, com várias 
“idas e vindas” entre instâncias 
diferentes do Judiciário.

Em maio de 2018, o então 
procurador-geral de Justiça 
do Ceará, Plácido Rios, denun-
ciou o atual prefeito de Aracati, 
Bismarck Maia, sob a acusação 
de ter “desprezado e descum-
prido dolosamente a legislação 
da Lei das Licitações” no caso. 
Na época, Bismarck era secre-
tário do Turismo da gestão Cid 
Gomes (PDT), pasta que era 
responsável pela obra. Na ação, 
o ex-PGJ pede que Bismarck 
devolvesse até R$ 2 milhões aos 
cofres públicos.
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Candidatos que promoveram 
aglomerações durante a cam-
panha eleitoral de 2020 conti-
nuam condenados pela Justiça. 
Isso porque o Ministério Público 
Eleitoral conseguiu manter, no 
Tribunal Regional Eleitoral no 
Ceará (TRE-CE), a punição con-
tra os acusados. Estão na lista 
nomes ligados aos municípios 
de Deputado Irapuan Pinheiro, 
Marco e Ipueiras. Em busca de 
votos, candidatos a prefeito e 
vice-prefeito das três cidades 
desrespeitaram as medidas 
sanitárias de prevenção à Co-
vid-19 em vigor no estado.

Nessa terça-feira, 23 de mar-
ço, o pleno do TRE analisou re-
cursos interpostos por políticos, 
partidos e coligações contra de-
cisões que haviam sido tomadas 
por juízes eleitorais. Por unani-
midade, os juízes acataram pa-
receres emitidos pela Procura-
doria Regional Eleitoral (PRE), 
reconhecendo que os candidatos 
promoveram propagandas irre-
gulares e mantendo as conde-
nações impostas pela primeira 
instância da Justiça Eleitoral.

De Deputado Irapuan Pi-
nheiro, foram condenados Luiz 
Claudenilton Pinheiro (PSD) e 
Francisco Adamilton Cesar da 
Silva (PSDB), candidatos, res-
pectivamente, a prefeito e vice
-prefeito da Coligação “Irapuan 
nas Mãos da Experiência”, além 
de Francisco Gildecarlos Pinhei-
ro (PDT) e Francisco Rolim Neto 
(PDT), da Coligação “Juntos por 
um Novo Irapuan”.

Em Marco, foram Róger Neves 
Aguiar (PDT) e Jose Leorne Neto 
(PDT), integrantes da chapa da Co-
ligação “Um Marco na História”. Já 
em Ipueiras, foram os candidatos 
da coligação “Seguindo em Frente 
por Amor a Ipueiras”, composta por 
Raimundo Melo Sampaio (PDT) e 
Renya Martins Aragão (PSB).

Os candidatos realizaram di-
ferentes tipos de eventos com 
aglomerações, como carreatas, 
motocarreatas, bate-papos e até 
churrascos com eleitores, e te-
rão de pagar multas que chegam 
a R$ 50 mil. Em caso de descum-
primento da decisão judicial, com 
o não pagamento da sanção, eles 
podem ficar sem quitação eleito-
ral e, consequentemente, torna-
rem-se impedidos de concorrer 
para cargos eletivos.

“As medidas de controle sani-
tário são exigíveis em eventos de 
qualquer natureza, inclusive na-
queles eventos políticos, próprios 
da campanha eleitoral”, afirma o re-
lator dos processos, juiz José Vidal 
Silva Neto. Segundo o jurista, não há 
critério técnico que justifique relati-
vizar as medidas sanitárias apenas 
para os eventos políticos, em prejuí-
zo da saúde pública.

Durante as eleições municipais 
de 2020, o MP Eleitoral expediu re-
comendações aos diretórios parti-
dários para que fossem cumpridas 
as normas sanitárias. Para a procu-
radora regional eleitoral Lívia Sou-
sa, bem como para os membros do 
Tribunal, os candidatos, partidos e 
coligações não demonstraram no 
recurso que os atos de campanha 
eleitoral realizados atenderam com 
exatidão aos critérios sanitários 
vigentes, inclusive resguardando a 
capacidade de lotação máxima de 
pessoas participando do evento e o 
necessário distanciamento.

| ElEiçõEs 2020 | Foram mantidas multas a candidatos nas cidades de Irapuã Pinheiro, Marco e Ipueiras. 

Houve irregularidades em carreatas, motocarreatas, bate-papos e até churrascos com eleitores

Justiça confirma condenação de 
candidatos por aglomerações no CE

aurelio alves/ o Povo

ApesAr da pandemia, campanha no 
Ceará foi marcada por aglomerações

Filipe pereirA
filipepereira@opovo.com.br

Morreu na manhã desta quar-
ta-feira, 24, Aécio de Borba Vas-
concelos, aos 90 anos, em decor-
rência de uma parada cardíaca. 
Devido às restrições da pande-
mia, a cerimônia de despedida 
será restrita aos familiares.

Formado em Direito, Aécio 
de Borba Vasconcelos, além 
de agropecuarista, foi fun-
dador e presidente da Con-
federação Brasileira de Fut-
sal (CBFS). Na vida pública, 
atuou como vice-prefeito de 
Fortaleza, deputado estadual 
e deputado federal, partici-
pando da Assembleia Nacio-
nal Constituinte. 

Um dos palcos do futsal 
cearense, o Ginásio Aécio de 
Borba leva seu nome. O local 

passou por obras de moderni-
zação em 2020.

O ex-prefeito de Fortaleza Ro-
berto Cláudio lamentou a morte de 
Aécio. “Quero me associar ao sen-
timento de perda que teve o Estado 
do Ceará com a partida do ex-depu-
tado federal e desportista Aécio de 
Borba, engenheiro e ex-secretário 
de Estado. Ainda no ano passado, 
estivemos juntos quando da rei-
nauguração do Ginásio Poliesporti-
vo que leva seu nome, no bairro do 
Benfica. Um homem público com 
extensa folha de serviços prestados 
ao Ceará e ao País, tendo sido o pio-
neiro na organização e estrumação 
do Futsal no Brasil”, disse RC. 

E completou: “Aos familiares e 
amigos de Aécio de Borba a nossa 
solidariedade e as nossas orações”.

Aos 90 anos, morre 
Aécio de Borba 
| lUto | 
ediMar soares, eM 13/12/2012

Aécio foi 
deputado e 
presidente 
da CBFs
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AÉCIO de Borba não foi 
governador por causa de 

impasse entre coronéis

UM ANO ATRÁS 
JÁ SERIA TARDE
Em 28 de janeiro de 2020, o Brasil teve o primeiro caso suspeito 
de Covid-19. Em 26 de fevereiro de 2020, houve o primeiro caso 
confirmado. Em 24 de março, o presidente de República se reuniu 
com governadores. Foi decidida a criação de uma coordenação 
nacional de enfrentamento à pandemia. Se isso tivesse ocorrido 
em março de 2020, seria tarde. Mas, estamos falando de março 
de 2021. São 300 mil mortes depois.

Em quase 50 anos de Programa Nacional de Imunização (PNI), 
nunca houve uma resposta a epidemia tão descoordenada. O 
presidente Jair Bolsonaro sempre argumenta que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) o impede de agir, o que é uma absoluta 
mentira. O STF o impediu de desfazer o que prefeitos e 
governadores fazem. Não o proibiu de tomar uma atitude 
em nome da saúde. Aliás, essa polêmica nunca existiu antes 
porque nunca presidente ficou brigando com governadores no 
enfrentamento a uma doença.

O principal papel do Governo Federal é de coordenação e 
definição de estratégia nacional. Depois de tanta dor, sofrimento, 
tantos absurdos e verdadeiros crimes contra a vida, é até difícil 
saber se há algo a fazer. Se há estratégia a traçar. O “salve-se 
quem puder” é a ordem no Brasil há 13 meses.

Não sei sinceramente o que esperar da anunciada nova 
postura de Bolsonaro. Minhas expectativas são bem baixas: que 
o presidente não mude de ideia até semana que vem, que pare de 
atrapalhar e que acelere a aquisição de vacinas.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

DE TERÇA A 

EDIMAR SOARES, EM 13/12/2012

| STF | Em nota enviada à imprensa, o ex-juiz lembra que 
a condenação do ex-presidente Lula foi confi rmada pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e pelo STJ

Após derrota, Moro diz ter 
“absoluta tranquilidade” 
sobre suas decisões

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL

EM NOTA, Moro diz que País não pode 
retroceder no combate à corrupção

O ex-ministro da Justiça do 
governo Jair Bolsonaro e ex-juiz 
da Operação Lava Jato, Sérgio 
Moro, se manifestou ontem so-
bre o resultado do julgamento, 
na Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que de-
clarou sua parcialidade ao con-
denar o ex-presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva (PT) no caso do 
tríplex do Guarujá.

Em nota enviada à imprensa, 
Moro diz ter “absoluta tranqui-
lidade” sobre as decisões toma-
das por ele nos processos envol-
vendo o petista e lembra que a 
condenação foi confi rmada pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) e pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

“O Brasil não pode retroceder 
e destruir o passado recente de 
combate à corrupção e à impu-
nidade e pelo qual foi elogiado 
internacionalmente”, diz o tex-
to. “A preocupação deve ser com 
o presente e com o futuro para 
aprimorar os mecanismos de 
prevenção e combate à corrup-
ção e com isto construir um país 
melhor e mais justo para todos”, 
acrescenta.

No julgamento, encerrado 
na terça-feira, 23, os ministros 
consideraram, por três votos a 
dois, que houve quebra da im-
parcialidade do ex-juiz no pro-
cesso contra Lula. O debate foi 
marcado pelo voto do ministro 
Kassio Nunes Marques, du-
ramente criticado por Gilmar 
Mendes, e a mudança de lado 
da ministra Cármen Lúcia, que 

votou pela suspeição. A decisão 
é a maior derrota da Lava Jato 
no tribunal.

Horas após da decisão, o pro-
curador Deltan Dallagnol, ex-
coordenador da força-tarefa em 
Curitiba, afi rmou que discorda 
do entendimento da Segunda 
Turma do STF. Para ele, os atos 
questionados pelos ministros do 
STF parar validar a suspeição de 
Moro “não foram decisivos” para 
a condenação de Lula no caso. 
“A título de exemplo: a condu-
ção coercitiva não foi em nada 
relevante para a condenação; as 
interceptações sobre o ex-presi-
dente não foram utilizadas para 

instruir o processo; e o levan-
tamento do sigilo da delação de 
Palocci ocorreu em outra ação 
penal distinta”, disse. 

Lula também se manifestou 
sobre a decisão. Ele comparti-
lhou uma mensagem da neta , 
Bia Lula, em seu perfi l no Twit-
ter. No texto, Bia comemora o 
julgamento que considerou o 
ex-juiz Sergio Moro suspeito 
para julgamento de processos 
referentes a Lula. “Vovô, sempre 
soubemos que esse dia chegaria 
e que você iria mostrar que a 
verdade venceria, você iria pro-
var isso, você sempre fez questão 
de falar isso”, escreveu a neta.

HOMEM QUE É NOME DE GINÁSIO 
QUASE FOI GOVERNADOR

Morreu na manhã de ontem o ex-deputado Aécio de Borba. 
A maioria das pessoas hoje deve associar o nome ao ginásio 
vizinho ao estádio Presidente Vargas. Aécio foi fundador e, por 
décadas, presidente da Confederação Brasileira de Futebol de 
Salão (depois Futsal). E quase foi governador do Ceará.

Começou na política pela UDN e terminou no PPB, atual 
Progressistas. No segundo governo Virgílio Távora, era uma 
espécie de coordenador do secretariado. Virgílio queria fazer 
dele o sucessor, em 1982. Mas, naquela época, o poder era 
dividido entre três coronéis. Além de Virgílio, Adauto Bezerra e 
César Cals. O destino do Estado foi decidido no famoso acordo de 
Brasília, um dos momentos cruciais da história cearense.

Havia impasse entre os três coronéis. O ministro-chefe da Casa 
Civil era José Leitão de Abreu, que Elio Gaspari definiu como o 
mais poderoso da história republicana. Ele tentava contornar 
o impasse, mas estava apressado para viajar para um funeral 
no Rio Grande do Sul. Ele perguntou quem era o indicado de 
Virgílio, que citou Aécio. Consultou Adauto, que colocou a si como 
candidato. Cals indicou Wilson Gonçalves.

A hora do embarque de Leitão de Abreu se aproximava e 
não havia solução. Ele perguntou se Virgílio tinha um nome 
alternativo. Foi quando foi mencionado Gonzaga Mota. Leitão 
perguntou se algum dos outros dois tinha algo contra Gonzaga. 
Adauto e Cals responderam que não. Então, o ministro disse 
que estava resolvido, Adauto indicaria o vice e Cals escolheria o 
prefeito de Fortaleza. E Leitão foi ao funeral.

Foi a primeira eleição direta para governador após 1964 
e o poder dos coronéis era absoluto. Gonzaga teve o maior 
percentual de votos até 2018, quando foi superado por Camilo 
Santana. Gonzaga Mota acabaria rompendo com os coronéis e 
lançando Tasso Jereissati a governador. O pacto dos coronéis 
em Brasília, quando Aécio de Borba foi preterido, foi o ponto 
de virada na história do Estado, quando começou a surgir o 
Ceará de hoje.

Aécio era filho de José de Borba Vasconcelos, deputado federal 
constituinte em 1934 e 1946. Aécio foi constituinte em 1988.

Curiosidade: na entrevista de Gonzaga Mota às Páginas Azuis do 
O POVO, o ex-governador, admitindo a hipótese de ter sido traído 
pela memória, dizia acreditar que a definição de que ele seria o 
candidato a governador teria se dado num dia 24 de março. O dia 
em que Aécio de Borba veio a falecer.
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Em carta aos presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
e do Senado, Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), o governador do 
Ceará, Camilo Santana, e mais 15 
gestores de estados pedem que 
o Congresso disponibilize recur-
sos necessários para que os va-
lores da nova rodada do auxílio 
emergencial sejam superiores 
aos estabelecidos pelo Governo 
Federal em medida provisória, 
de R$ 150, R$ 250 e R$ 375. Eles 
defendem que a reedição do so-
corro a vulneráveis na pande-
mia repita a quantia mensal de 
R$ 600 e os critérios de acesso 
adotados nos oito desembolsos 
feitos em 2020.

Os gestores que assinaram 
a carta reforçam a dramati-
cidade do cenário no País com 
novos recordes de mortes diá-
rias pela Covid-19, lotação de 
leitos hospitalares, ameaça de 
falta de medicamentos para in-
tubações de pacientes graves e 
esgotamento dos profi ssionais 
da saúde. Lembram, também, 
que o calendário de vacinação 
e a obtenção de novas doses 
dos imunizantes contra o Sars-
CoV-2 estão mais lentos do que 
as respostas necessárias para 
reverter o quadro atual.

“Agir contra esse cenário 
requer medidas sanitárias e 
garantia de uma renda emer-
gencial. Somente com essas 
medidas seremos capazes de 
evitar o avanço da morte”, es-
crevem os governadores. “Por 
isso, entendemos que a redução 
dos valores do auxílio emergen-
cial é inadequada para a efi cá-
cia da proteção da população. 

Enquanto a vacinação não acon-
tecer em massa, precisamos ga-
rantir renda para a população 
mais vulnerável.”

Os signatários apontam ainda 
que, não obstante sua reivindi-
cação, entendem a importância 
de o País manter o compromis-
so com a responsabilidade fi s-
cal para, “logo à frente”, voltar 
a uma trajetória de ajuste das 
contas públicas que compati-
bilize programas sociais com 
formas responsáveis de fi nan-
ciá-los. “É importante entender 
o esforço de mitigação da crise 
atual para os mais vulneráveis 
como extraordinário e tempo-
rário”, afi rmam na carta.

O novos valores, alvo de críti-
ca pelos governadores, variam de 
R$ 150 a R$ 375. Famílias vão re-
ceber R$ 250, enquanto uma fa-
mília monoparental, dirigida por 
uma mulher, vai receber R$ 375, e 
pessoas que moram sozinhas vão 
receber R$ 150. Os pagamentos 
serão feitos inicialmente em qua-
tro parcelas, podendo ser pror-
rogados por meio de nova Medida 
Provisória. Além disso, somente 
uma pessoa por família poderá 
receber o novo pagamento.

De acordo com a Medida Pro-
visória enviada pelo Governo 
Federal, para ser apto a receber 
o auxílio, o trabalhadores pre-
cisará ter renda familiar de no 
máximo três salários mínimos 
(R$ 3.135) ou de renda individual 
de no máximo meio salário mí-
nimo (R$ 522,50) por integrante 
do núcleo familiar.

Terão direito ao auxílio: Mi-
croempreendedores Individuais 
(MEI), contribuintes do INSS e 

trabalhadores informais, autô-
nomos ou desempregados, ins-
critos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), como Bolsa 
Família, que tenham sido afeta-
dos diretamente pela pandemia.

A carta que contesta essa 
nova confi guração e pede o re-
torno das parcelas de R$ 600 
é assinada pelos governadores 
Renan Filho (MDB), de Alagoas; 
Waldez Góes (PDT), do Amapá; 
Rui Costa (PT), da Bahia; Camilo 
Santana (PT), do Ceará; Renato 
Casagrande (PSB), do Espírito 
Santo; Flávio Dino (PCdoB), do 
Maranhão; Reinaldo Azambu-
ja (PSDB), de Mato Grosso do 
Sul; Helder Barbalho (MDB), do 
Pará; João Azevêdo (Cidada-
nia), da Paraíba; Ratinho Júnior 
(PSD), do Paraná; Paulo Câmara 
(PSB), de Pernambuco; Wellin-
gton Dias (PT), do Piauí; Fátima 
Bezerra (PT), do Rio Grande do 
Norte; Eduardo Leite (PSDB), do 
Rio Grande do Sul; João Doria 
(PSDB), de São Paulo; e Belivaldo 
Chagas (PSD), de Sergipe.

Ao menos por ora, fi caram de 
fora os governadores Gladson 
Cameli (PSDB), do Acre; Wilson 
Lima (PSC), do Amazonas; Iba-
neis Rocha (MDB), do Distrito 
Federal; Ronaldo Caiado (DEM), 
de Goiás; Romeu Zema (Novo), 
de Minas Gerais; Mauro Mendes 
(DEM), de Mato Grosso; Cláudio 
Castro (PSC), do Rio de Janeiro; 
Coronel Marcos Rocha (PSL), de 
Rondônia; Antonio Denarium 
(PSL), de Roraima; Carlos Moi-
sés (PSL), de Santa Catarina; e 
Mauro Carlesse (DEM), de To-
cantins. (Agência Estado)

| CARTA ABERTA | O documento  com a 

solicitação é direcionado aos presidentes da Câmara e do Senado

CAMILO E GOVERNADORES DE  ESTADOS 
PEDEM AUXÍLIO DE R  COM MESMOS 
CRITÉRIOS DE 

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL


LENTIDÃO
Na carta enviada a Arthur Lira (PP-AL) e 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), governadores 
ressaltam que “o calendário nacional de 
vacinação e a obtenção de novas doses 
de imunizantes contra a Covid-19 
estão mais lentas do que as 
respostas que precisamos 
para reverter esse quadro”.

COM VALORES que variam 
de R$ 150 a R$ 375, nova 
rodada do auxílio é dada 

como insuficiente para 
conter a crise
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O crescimento de 10,31% da 
agropecuária no Estado em 
2020, registrado pelo Institu-
to de Pesquisa e Econômica 
do Ceará (Ipece), deveu-se em 
grande parte aos resultados 
expressivos obtidos pela fruti-
cultura, pela apicultura e pela 
bovinocultura de leite.

Os três segmentos têm em 
comum o fato de estarem asso-
ciados à ideia de vida saudável. 
As frutas são ricas em fibras e 
vitaminas, o mel em açúcares 
e o leite em cálcio e proteínas, 
todos elementos indispensáveis 
para o bom funcionamento do 
organismo. Em um ano marca-
do pela pandemia de Covid-19, 
manter uma alimentação ba-
lanceada foi a opção de muitas 
pessoas no Ceará e no mundo.

Nesse sentido, os três pro-
dutos agropecuários com maior 
crescimento em 2020 foram 
frutas. O maracujá liderou com 
expansão de 38%, seguido pelo 
coco, com 34%, e pelo mamão, 
com 29%. Embora com cresci-
mento mais modesto, de 6%, o 
melão segue como carro-chefe 
quando o assunto é exportação. 
Nada menos que 60% da pro-
dução do fruto no Estado é ven-
dida para o Exterior. Em termos 
gerais, o Ceará se situa como o 
quinto maior exportador de 
itens de fruticultura do Brasil.

Para o diretor institucional 
da Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (Abrafrutas), 
Luiz Roberto Barcelos, além de 

uma maior preocupação com a 
saúde por parte do consumidor, 
o bom desempenho econômi-
co da fruticultura cearense no 
ano passado pode ser explica-
do pelas condições climáticas 
favoráveis e, pela expressiva 
valorização do dólar. Ele acres-
centa que “as novas tecnologias 
estão vindo e têm ajudado cada 
vez mais a melhorar a produ-
ção, por meio do melhoramento 
genético, do controle biológico 
de pragas e a modernização 
nos equipamentos de irrigação, 
com uso mais eficiente de água”.

Outro segmento agropecuá-
rio com crescimento expres-
sivo em 2020, foi a apicultura, 
que registrou expansão de 20%. 
De acordo com Irineu Fonse-
ca, presidente da Federação 
da Apicultura do Ceará (Face), 
“chegamos a 3,4 toneladas de 
produção melífera no Estado 
e estamos prevendo repetir o 
mesmo patamar de crescimen-
to em 2021. Hoje, a gente pode 
dizer que apicultura é a pupila 
de ouro do agronegócio. Porque 
é uma produção que começa em 
janeiro e termina em dezembro, 
ou seja, dura o ano inteiro”.

Fonseca chama a atenção 
também para a possibilidade 
de associar a apicultura com 
a fruticultura, considerando o 
importante papel polinizador 
que as abelhas desempenham 
no meio ambiente. O presiden-
te da Face cita o caso de um 
produtor de caju do município 
de Beberibe que teve ganho 
significativo de produtividade 
ao mesclar as duas culturas. 
“Ele estava querendo desistir 
do caju por causa da produção 
baixa que estava tendo. Daí eu 

| EM 2020 |  Itens como frutas, mel e 

leite estiveram entre os destaques do 

setor no Estado

Produtos 
saudáveis puxam 
alta do agronegócio 
cearense

aurelio alves

mamão foi o terceiro melhor 
 produto em crescimento  

no agronegócio no ano passado

adriano Queiroz

adriano.queiroz@opovo.com.br

falei que se colocássemos uma 
caixa com abelhas ele veria a 
diferença que a polinização ia 
fazer. Um ano após isso, ele teve 
um aumento de 60% na produ-
ção”, narra.

Por sua vez, a produção de 
leite teve crescimento em torno 
de 5% no Estado em 2020. Con-
forme José Antunes, presidente 
da Câmara Técnica do Leite e 
Derivados da Agência de Desen-
volvimento do Estado do Ceará 
(Adece), entre as principais ra-
zões para esse resultado estão o 
melhoramento genético do gado 
que passou a produzir mais e a 
correção na defasagem dos pre-
ços do produto. “O segmento é 
o que emprega mais no sertão e 
produz na faixa de 1,7 milhão de 
litros por dia. Hoje o leite é que 
é chamado de ouro branco, como 
já foi o algodão no passado”. 

Chegamos a 

3,4 toneladas 

de produção 

melífera no 

Estado e estamos 

prevendo repetir 

o mesmo patamar 

de crescimento  

em 2021”

irineu Fonseca,
presidente da Federação da 
apicultura do Ceará 
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| CARTOLA | Abre manchete 1, 2 ou 3 colunas

COMÉRCIO PEDE AÇÕES URGENTES

A
pandemia tem prejudicado a economia, mas há uma 
mobilização política importante.

A Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, 
anunciou as ações da frente parlamentar do setor e da 
União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços 
(Unecs). Vale lembrar que essas entidades representam 

73% do PIB do País, e respondem por 27 milhões de empregos diretos.

O movimento é em prol de segurança sanitária, vacinação, auxílio 
emergencial e ajuda tributária, diferentemente das declarações de-
sesperadas para abrir as atividades econômicas, sem um controle 
real da pandemia. O peso de 300 mil mortes decorrentes da Covid-19 

não pode ser negado, bem como dos 14 milhões de desempregados. 
Diante disso, o comércio quer ações céleres e efetivas, medidas efi-
cazes de suporte aos estados mais impactados.

Outros pontos importantes: diálogo junto à atividade produtiva, 
com medidas emergenciais concretas e que garantam a diminui-
ção da propagação da pandemia; reedição do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e 
do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac); e prorrogação 
do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert).

Espera-se que essas reivindicações sejam atendidas. Em outros 
termos: que não fiquem apenas no discurso.

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

horas, de segunda 
a sexta.

CREDIAMIGO 

O Banco do Nordeste lançou estratégias de alongamento 
de dívidas e ampliação do crédito na área de microfinan-
ças. Ontem, no O POVO Economia da rádio O POVO/CBN, a 
superintendente de Microfinanças e Agricultura Familiar 
da instituição, Lúcia de Fátima Barbosa, destacou os pra-
zos de até 60 dias para pagamento da primeira parcela das 
operações relativas a contratações e renovações de cré-
dito realizadas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2021. 
Segundo ela, muita gente tem procurado o BNB para bus-
car recursos e empreender, implantando canais digitais 
de venda. O banco também criou canais online para que os 
clientes não precisem comparecer às agências.

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

Mesmo alguns setores considerados 
essenciais sentem as perdas provoca-
das pela pandemia. O vice-presidente da 
Fecomércio e presidente do Sincopeças, 
Raniere Leitão, tem falado dos proble-
mas causados pela economia parada na 
área de autopeças, mas destaca também 
o aprendizado. Segundo ele, o segmen-
to aproveitou o momento para preparar 
melhor a gestão e treinar os funcioná-
rios, através de parceria realizada com 
o Sebrae.

 PROVEDORES

AMPLIAÇÃO NACIONAL
Os provedores de internet cearense 
continuam sua trajetória de ampliação. 
No programa Sustentabilidade Digital 
da Rádio O POVO/CBN, o CEO da Wire-
link, Adriano Marques, destacou sua es-
tratégia de crescimento nacional, com 
a implantação de unidades em todo o 
País. A empresa também montou uma 
universidade para preparar novos pro-
fissionais na área.  

 AUTOPEÇAS ICMS

COMITÊ ADIA PAGAMENTO
Ontem ocorreu uma vitória dos empreende-
dores nessa luta pela sobrevivência em meio a 
pandemia: o Comitê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN) acatou o pedido do estado do Ceará para 
adiar os prazos de pagamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), re-
ferentes aos meses de março, abril e maio, de 
empresas inscritas no Simples Nacional. A me-
dida é importante, na tentativa de amenizar o 
impacto econômico da Covid-19.

ENERGIA LIMPA

DEBATE NO OPOVO
Até amanhã, O POVO está promovendo lives so-
bre energia limpa. Sempre às 18 horas, o debate 
tem a participação de especialistas em energia. Os 
programas fazem parte do projeto “Energia Lim-
pa: o Ceará na vanguarda da geração de energias 
renováveis” e são transmitidos pelos perfis do O 
POVO no YouTube e Facebook. Também ficam dis-
poníveis na página do projeto, que reúne todo o 
conteúdo produzido pelo projeto: especiais.opovo.
com.br/energialimpa.

PREPARAÇÃO DA GESTÃO
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Os saques contra o edifício 
São Pedro, na Praia de Iracema 
em Fortaleza, continuam à luz 
do dia. Na tarde desta quarta-
feira, 24, O POVO presenciou 
novos furtos: uma dupla levava 
placas de gesso como bem en-
tendiam. Acompanhada de um 
catador de materiais reciclá-
veis, a equipe de reportagem 
subiu alguns andares do prédio 
abandonado para identificar o 
que restava no local, que já foi 
símbolo do avanço arquitetôni-
co e hoteleiro da orla de Forta-
leza na década de 1950.

 No encontro das avenidas 
Almirante Barroso e Beira 
Mar, na entrada principal do 
antigo Iracema Plaza Hotel, a 
recepção do estabelecimento 
conserva uma grande pedra 
esculpida com desenhos de 
flores, plantas e coqueiros. 
Nesta “torre” há espaços 
mais amplos, de contempla-
ção, outrora o mais alto da 
orla fortalezense.

O teto está deteriorado e, as-
sim como todo o edifício, tem 
infiltrações. O chão reúne ob-
jetos antigos, como madeiras e 
gavetas, e também marcas do 
presente, como várias másca-
ras, símbolo deste momento da 
pandemia da Covid-19.

O único caminho possível 
para ter acesso aos andares 
seguintes é pelas escadas, 
parte de madeira e parte de 
concreto. Algumas entradas 
foram fechadas com tijolos 
para dificultar o trânsito nos 
espaços. Apesar disso, buracos 
foram abertos e possibilitam 
pessoas de estatura mediana 
os ultrapassarem.

No andar acima da recep-
ção, um carpete verde-oliva já 
fora da posição correta se so-
bressai em meio aos pedaços 
de madeiras, gessos, tijolos, 
ferros e dezenas de papéis. É 
possível identificar também 
pilhas de livros, enciclopédias, 
listas telefônicas, pastas com 
notas fiscais, prestação de 
contas, balanços financeiros, 
orientações para declaração 
de imposto de renda. Há ma-
terial desde os anos 1960, boa 
parte datilografado.

São folhas que levam o nome 
principalmente da família Phi-
lomeno Gomes e da “Philome-
no Hóteis S/A”. Em 2015, O POVO 
mostrou que o São Pedro tinha 

| PréDIo DE 1950 |  O POVO entrou nas duas torres do edifício São Pedro e encontrou 

rachaduras nas paredes, teto caindo e muito material de valor deixado para trás

O POVO flagra saques 
e depredação no edifício 
São Pedro na Praia de Iracema

aurelio alves

porTAS E JANELAS foram 
saqueadas do edifício são Pedro

ÍTALo coSmE
italocosme@opovo.com.br

ediçÃo: TâNiA ALvES  |  taniaalves@oPovo.CoM.Br  | 


é a década em que o 
edifício são Pedro foi 

construído na Praia de 
iracema

1950

diversos proprietários: 60% 
pertencia a uma família, 30% a 
outra e 10% dele é distribuído 
entre diversas pessoas.

Na entrada da rua Arariús, 
é impossível passar pela aber-
tura sem ser molhado pela 
água que cai do prédio. É por 
lá o principal acesso dos inva-
sores. As paredes de cerâmica 
vermelha levam a parte onde 
há mais apartamentos. Os 
quartos já não têm mais por-
tas: dos pedaços de madeiras 
deixados no chão, levaram as 
fechaduras. Poucos banheiros 
têm vasos sanitários.

Na segunda-feira,22, O 

POVO mostrou os saques con-
tra o prédio. Conforme mora-
dores próximos, a prática se 
intensificou nas últimas duas 
semanas. Na quarta-feira,24, 
Alexandre Gentil Philomeno 
Gomes, um dos sócios majori-
tários, alegou que funcionários 
sofreram ameaças de morte e 
pediu agilidade na autorização 
do novo prédio.

Numa sucata próxima do 
edifício, um homem que pediu 
para não ser identificado afir-
mou que os furtos começaram 
há quase três meses. Segundo 
ele, pessoas passam com carro-
ças várias vezes ao dia levando 
muitos materiais. Mas se defen-
de e diz que não os compra.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal da Cultura de Fortaleza 
(Secultfor) afirma que o pro-
cesso de tombamento do edifí-
cio São Pedro, bem de proprie-
dade privada, segue em fase de 
análise. Desde 2015, o espaço 
está sob tombamento provisó-
rio. A Guarda Municipal de For-
taleza (GMF) diz que faz rondas 
no entorno diariamente e a Se-
cretaria Municipal dos Direitos 
Humanos e Desenvolvimento 
Social (SDHDS) alega não ter 
identificado população em si-
tuação de rua nas áreas inter-
nas ou externas do edifício.

foi o ano em que se deu 
o tombamento provisório 

do edifício são Pedro

2015



CARLUS CAMPOS

18
WWW.OPOVO.COM.BR

QUINTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 25 DE MARÇO DE 2021CIDADES

O convite é uma volta no 
tempo. Para o dia 25 de março, 
mas há 137 anos. É 1884 e o guia 
são os escritos do historiador 
Raimundo Girão em “A abolição 
no Ceará”. Um livro lançado em 
1969 que me chegou depois de 
uma compra à Estante Virtual. 
Quase um mês após o pedido, a 
obra passou a engrossar o ma-
terial de pesquisa para uma re-
portagem, em andamento, que 
cata personagens desapareci-
dos e silenciados nos redemoi-
nhos da história. Negros, ne-
gras e fi guras pouco narradas 
(ou nem isso) em publicações e 
nos registros jornalísticos. 

É pelas páginas de um dos 
escritores que mais registra-
ram a história do Ceará que 
desembarcamos naquela For-
taleza de 1884, marco pioneiro 
da abolição da escravização no 
País, segundo a memória ofi -
cial. Quatro anos antes da prin-
cesa Isabel assinar a Lei Áurea. 

O recorte é o dia da culmi-
nância festiva do 25 de março 
de 1884. De acordo com Rai-
mundo Girão, os acontecimen-
tos daquele dia, urdidos para 
comemorar o fi m do cativeiro 
na província cearense, dão con-
ta de uma cidade tomada por 
uma euforia sacra e carnava-
lesca ao redor do que fi cou co-
nhecido como o Ceará Livre. 

Uma memória produzida, 
principalmente por abolicionis-
tas do Ceará, do Rio de Janeiro, 
por intelectuais do Instituto do 
Ceará – fundado em 4 de mar-
ço de 1887, pela imprensa e pelo 
que se fi ou de oralidade (e even-
tos) na roca do tempo.

Foi uma festa de múltiplos 
acontecimentos – da Igreja do 
Rosário às ruas de Fortaleza e 
à praia dos jangadeiros. Mais 
para celebrar o feito idealista 
dos abolicionistas, envolvidos 
também numa camada políti-
co-econômica da questão, do 
que para aprofundar a inclusão 

| MEMÓRIA | Há 137 anos, Fortaleza comemorou a libertação pioneira dos escravizados 

no Ceará. Uma celebração para o feito dos abolicionistas e com silêncios da história    

Os labirintos 
e os silêncios de uma festa

MULTIDÃO
Entre os 35 
libertados no 
dia 25/3/1884 
estava 
Ponciano 
Francisco 
de Paulo. 
A Festa da 
Liberdade, em 
Fortaleza, foi 
de 5h30min 
da tarde até 
21h30min. 
Cinco mil 
pessoas 
teriam 
participado     


DEMITRI TÚLIO
demitri@opovo.com.br

de fato da população negra da 
província no contexto da “pós
-abolição pioneira” do País. 

“Afora as memórias em que 
é erigido o edifício da façanha 
abolicionista, o pós-abolição na 
terra da luz é formatado pelo 
silêncio sobre o liberto e o ne-
gro do Ceará ou a depreciação 
de sua atuação de forma mais 
ampla”, afi rma Paulo Henrique 
de Souza Martins, mestre pelo 
Programa de Ciências Humanas 
e Filosofi a da Universidade Fe-
deral Fluminense. 

Paulo Henrique, professor da 
Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA), pesquisou a “Es-
cravidão, abolição e pós-aboli-
ção no Ceará: sobre as histórias, 
memórias e narrativas dos úl-
timos escravos e seus descen-
dentes no Sertão cearense”. Foi 
“uma elegia aos abolicionistas 
libertadores”, aos “intrépidos 
pioneiros” afi rma o historiador 
em sua dissertação.

Para Saulo Moreno, mestre 
em Museologia e Patrimônio 
pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro e pelo 
Museu de Astronomia e Ciências 
Afi ns, é “preciso recordar que a 
grande parte das agremiações 
abolicionistas, como a Socie-
dade Cearense Libertadora, era 
formada por homens brancos e 
com algum capital simbólico e 
poder aquisitivo”.

O museólogo e educador do 
Museu de Arte da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) obser-
va que “grande parte das nar-
rativas que chegaram até nós 
foram produzidas pelas penas 

de tais agentes que publicavam 
textos no jornal Libertador, 
que enviavam notícias e textos 
para jornais de fora do Ceará e, 
também, produziram relatos e 
memórias postumamente. E 
em tais relatos é perceptível a 
prevalência de discurso exal-
tador deles próprios e o esfor-
ço de uma elaboração de uma 
imagem positiva do Ceará como 
terra da Luz”, afi rma.   

O dia 25 de março de 1884, 
registra Raimundo Girão, co-
memorou um feito dos “doze 
apóstolos da santa causa”. Ex-
pressão usada por Antônio 
Martins, um dos 12 abolicionis-
tas da primeira formação da 
Sociedade Libertadora Cearen-
se. Uma agremiação, composta 
por intelectuais, comerciantes 
e outros atores e que tiveram 
o mérito de puxar a ideia de fe-
char o porto de Fortaleza para 
acabar de vez com a venda e o 
tráfi co de gente negra – mulhe-
res, crianças e homens.         

A ideia só tomou corpo, lem-
bra o sociólogo José Hilário 
Ferreira Sobrinho, porque o ne-
gro liberto José Luís Napoleão 
e sua companheira Tia Simoa 
convenceram “a praia” a entrar 
em greve e combalir ainda mais 

O POVO MAIS
MAIS.OPOVO.COM.BR

https://mais.opovo.com.
br/reportagens-especiais/
dragoes-do-ceara/2021/01/27/
napoleao--o-outro-dragao-da-
liberdade.htmle

Atualmente a produção his-
toriográfi ca sobre a escravidão 
no Brasil, vem apresentando 
um conjunto de novas abor-
dagens, no que diz respeito às 
relações entre senhores e es-
cravos, que extrapolam o con-
servadorismo. Os cursos de 
História no Ceará vêm procu-
rando trilhar o caminho dessa 
nova historiografi a. Os resulta-
dos são monografi as, disserta-
ções e teses, frutos de pesquisas 
sérias que expõem fatos sobre a 
presença negra no Ceará que 
em muito questionam a Histó-
ria ofi cial que ainda predomina 
nas escolas cearense.

Uma contribuição importan-
te, embora óbvia, é a visibilida-
de dos negros(as) na vida co-
tidiana da Província do Ceará, 
nos Sécs. XVII, XVIII e XIX. Atra-
vés da leitura de documentos e 
jornais pesquisados no Arquivo 
Público do Estado do Ceará e 
Biblioteca Pública percebi esses 
homens e mulheres enquan-
to sujeitos de suas vidas e não 
meros coadjuvantes, passivos 
e acomodados à espera de que 
outros lutem por sua liberdade. 
São Antonios, João Congos, Be-
neditas e Claras, cada um com 
uma História de luta e resistên-
cia em favor de sua liberdade.

No que diz respeito a “aboli-
ção” no Ceará (sim com aspas) 
é preciso ir além da narrativa 
ofi cial que trata como prota-
gonistas um grupo de jovens 
brancos de classe média. Ao 
romper com essa narrativa, 
acrescenta-se a participação 
da resistência negra contra o 
tráfi co interprovincial que cul-
mina no movimento dos jan-
gadeiros. Aqui, trataremos de 
um ponto que a história ofi cial 
não aborda. De que, foi o mo-
vimento dos Jangadeiros que 
deu visibilidade a ação abo-
licionista. Que a frente desse 
movimento existiu negros e 
negras - José Napoleão e Preta 
Simoa. E o mais importante, ao 
analisarmos de forma séria as 
fontes, a exemplo do documen-
to, “Occurrencias sobre escra-
vos”, temos o chefe de Polícia da 
Província do Ceará, afi rmar que 
todo os escravos de outras pro-
víncias que aqui entrassem se-
riam caçados e devolvidos para 
os seus respectivos donos. Por 
último, que a vila de Milagres, 
no Cariri, continuou com seus 
escravizados até 1886. Diante 
disso, vem a pergunta: houve 
abolição no Ceará?

137 anos de 
“abolição” no 
Ceará: algumas 
refl exões

ARTIGO

JOSÉ HILÁRIO FERREIRA 
hilario42@gmail.com

o comércio interprovincial de 
pretos e pretas. 

Respeitados entre os nave-
gantes, Napoleão e Simoa pro-
tagonizaram a primeira Greve 
de Jangadeiros – 27, 29 e 30 de 
janeiro de 1881 – e deram visi-
bilidade e desdobramentos a 
um dos atos mais ousados con-
tra a escravização no Brasil. A 
segunda paralisação foi enca-
beçada por Francisco José do 
Nascimento – o Dragão do Mar.  

Hilário Ferreira, mestre em 
História Social pela Universida-
de Federal do Ceará, pontua que 
os escravizados também foram 
protagonistas desse enredo 
cheio de nuances, resistências 
e lutas cotidianas daquele pe-
ríodo. Porém, deslembrados 
na festa cívica comemorada há 
137 anos entre silêncios e labi-
rintos da história. 

O QUE FOI O DIA 

 DE MARÇO DE  

ALGUNS FATOS 

1. No dia 25 de 
março, segundo o 
jornal o Libertador, 
a Sociedade 
Libertadora 
Cearense promove 
a Festa da 
Liberdade com a 
alforria comprada 
de 35 cativos

2. Às 5h30min da 
tarde, segundo o 
jornalista José 
Teles de Marrocos, 
2 mil pessoas “se 
achavam 
apinhadas” na Igreja 
do Rosário e adro 
da praça

3. Há foguetório, 
alvoroço, sinos, 
trovejada de canhão 

O ATO SIMBÓLICO

e música da banda 
da Polícia Militar. O 
reverendo João 
Augusto da Frota  
consagra a 
liberdade dos 35 

4. Do Rosário, a 
multidão e os 35 
agora escravizados 
seguem em desfi le 
para o Passeio 
Público. Moças 
jogam fl ores

5. O abolicionista 
Antônio Bezerra 
discursa e diz 
aos 35 libertos 
que não há 
mais 
“senhores 
nem 
escravos”.
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

DOMINGO

PACO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA A 

No meu bombado Minuto de O POVO-CBN, martelei aquele 
Assunto Protocolar, atendendo interessados contumazes. 

Trata-se, no caso, da colocação de autoridades do Estado na 
mesa, quando não está presente algum mandatário da União. 

Em primeiro lugar, a precedência é do Excelentíssimo 
Senhor Governador, e a segunda, do Vice. 

Depois, o deputado detentor do Poder Legislativo, que é o 
Presidente da Assembleia. 

Vindo a seguir o Judiciário, através do Desembargador Chefe 
do Tribunal.

Nunca será demais repisar que nenhum desses luminares 
poderá mandar representante a banquete, ou comparecem 
ou avisam com antecedência que não poderão. 

ANNE e Marcos Elias, da representação do Wai-Wai que 
estreou no Sociedade Cearense 2020. (By Evando)

COMPANHEIRÃO

Do outro lado da linha, Narcélio Limaverde, legenda 
radiofônica. 

Pioneiro da TV Ceará, apresentando O Repórter Cruzeiro, 
aliás, eu entrei ano e meio depois. 

NEM OUVIR FALAR 

Não programando Medalha da Abolição este ano, governador 
Camilo Santana só demonstra respeito pelo transe dolorido 
do povo cearense. 

Até mesmo porque, condecoração é festa.

PEGANDO NA SAIA 

Maria Luíza Fontenele, que foi prefeito seriíssimo de 
Fortaleza, enfrentando bem a reclusão.

Com apoio da filha Andréia, que lhe dá cobertura total. 

| COVID-19 |  Mobilização aconteceu nesta quarta-feira, 24. 

Fluxo de ônibus no local fi cou interrompido por duas horas

Por vacinação, 
trabalhadores param 
Terminal do Papicu  

FÁBIO LIMA/O POVO

TRABALHADORES reivindicam o direito de 
tomar vacina contra a Covid-19

Uma mobilização organi-
zada pelo Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da 
Construção Civil da Região 
Metropolitana de Fortaleza 
(STICCRMF) e pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários do Estado 
do Ceará (Sintro) aconteceu, 
nesta quarta-feira, 24, no 
Terminal do Papicu. Os tra-
balhadores reivindicavam 
prioridade na imunização 
de trabalhadores das áreas 
diante da pandemia da Co-
vid-19. Fluxo de ônibus no 
terminal fi cou interrompido 
por duas horas.

Raimundo Evaristo, dire-
tor do STICCRMF, explicou 
o motivo da paralisação. 
“Nossa construção civil é es-
sencial para trabalhar, mas 
não é para a vacina. Já mor-
reram seis companheiros 
nossos da construção civil e 
a nossa preocupação com a 
classe trabalhadora é gran-
de. Pedimos a vacina urgen-
te”, comenta. 

Além da vacinação, as ca-
tegorias cobram melhorias 

no plano de saúde e também 
a compra de novas doses de 
vacina para o Estado. “É um 
descaso, incluindo o Governo 
Federal, que não quer com-
prar vacina para que o povo 
mais pobre pare de morrer 
nos seus locais de trabalho”, 
pede Domingo Neto, diretor 
do Sintro.

“Estamos iniciando hoje es-
sas mobilizações e o que pode-
rá acontecer é a nossa catego-
ria entrar em greve por tempo 
indeterminado até o poder pu-
blico colocar nossa categoria 
como prioridade na vacina-
ção”, ressalta Domingos. 

O vice-presidente 

MARÍLIA FREITAS

portal@opovo.com.br

RONDA DOS NATAIS 

Quinta, 25 de março: Roberto Lopes 
Machado, hoje, viúvo de Simone Ásfor, e 
um dos meus primeiros introdutores na 
Turma do Ideal .... Dr Antônio Campos, 
que tem Borges no e-mail .... Déborah 
Câmara, que, sendo casada com Ciro, 
torna-se nora de Jovita e desembargador 
Zezé .... Dr Fernando Furtado, que 
matrimoniou uma das Três Moças de 
Crateús .... Marta Pinheiro, cujo marido 
Hipólito legou à cidade o Monte Klinikun .... 
Lucas Caminha.

BON MOT 

É BOM QUE 
O ESCRITOR, 
COMO A 
MULHER, 
NUNCA SE 
APRESENTE EM 
DESALINHO. 
(Eça de Queirós)

do Sindicato dos Trabalhado-
res em Empresas de Trans-
portes de Mudanças, Bens e 
Cargas do Estado do Ceará 
(Sindicam), José Tavares, 
também participou da mobi-
lização. “Nós transportamos 
alimentos, remédios, todos 
os insumos que a sociedade 
necessita. Queremos que Ca-
milo Santana tenha a iniciati-
va de colocar nossa categoria 
como prioridade na vacina-
ção. Não só os motoristas, 
mas aqueles que fi cam des-
carregando os caminhões”.

A mobilização junto da 
chuva forte que atingiu o 
bairro gerou aglomerações 
no terminal e atrasou o ex-
pediente de alguns forta-
lezenses. Ellen Santos, que 
presta serviço em um hos-
pital, foi uma das afetadas. 
“Já não tem ônibus, agora 
com essa paralisação só faz 
atrasar a vida do povo. Eles 
tão querendo ajudar, mas 
só ta atrapalhando”, comen-
tou. A opinião da auxiliar de 
limpeza Antônia Nascimento 
é diferente. “Tem que ter [a 
mobilização], os ônibus estão 
muito lotados”, conversa.

Em nota, o Sindicato das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Cea-
rá (Sindiônibus) reconheceu o 
ato realizado na manhã desta 
quarta-feira, e informou que 
às 11horas o serviço já estava 
normalizado. O órgão afi rmou 
que está aberto ao diálogo 
com os trabalhadores.

“O Sindiônibus não foi no-
tifi cado previamente sobre a 
ação e repudia qualquer ato 
que prejudique a circulação 
dos ônibus e impeça o des-
locamento da população. A 
entidade reitera que o diálo-
go está sempre aberto e que 
as pautas devem ser tratadas 
sob negociação, sem prejuízo 
ao fornecimento do serviço 
de transporte”. (Colaborou 
Gabriel Borges)

Já morreram seis 

companheiros 

nossos da 

construção civil...”

Raimundo Evaristo, diretor 
do Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria da Construção Civil 
da RMF
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U
m ano depois do início 
da pandemia e de a Co-
vid-19 ter matado qua-
se 300 mil brasileiros, o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciou 

ontem a criação de um comitê nacional 
para decidir sobre “o rumo do combate 
ao coronavírus”, segundo disse.

A coordenação será integrada pelo 
Legislativo, governadores, ministros 
de Estado e outras autoridades, e 
trabalhará sob  a liderança técnica do 
Ministério da Saúde. O presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
fez questão de ressaltar que o “pacto 
nacional”, como ele denominou o en-
contro, será liderado por Bolsonaro. 
Não foi definida data para a instala-
ção do comitê.

Em sua fala a jornalistas, Bolsonaro 

fez algumas mudanças no discurso 
que vinha sustentando até agora, re-
conhecendo a importância de colocar 
a vida “em primeiro lugar” nas medi-
das contra a Covid-19, mas ainda de-
fendeu o “tratamento precoce”, que 
comprovadamente não funciona. E, 
mais grave, pode levar à morte quem 
toma remédios do chamado “kit Covid”, 
como azitromicina, hidroxicloroqui-
na e ivermectina. Há vários relatos de 
médicos que receberam pacientes com 
problemas, devido ao uso desses medi-
camentos e o Hospital das Clínicas da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) confi rmou um caso de he-
patite medicamentosa relacionada ao 
uso do “’preventivo” do kit.

Bolsonaro falou ontem ontem sob 
pressão de vários setores sociais, 
incluindo aliados, para mudar seu 

discurso negacionista. Além da popu-
laridade em queda, preocupa o entorno 
do presidente uma carta assinada por 
mais de 1.500 personalidades — eco-
nomistas de renome, ex-ministros, ex
-presidentes do Banco Central, empre-
sários e banqueiros —, condenando de 
forma veemente a política adotada pelo 
governo para enfrentar a pandemia, e 
pedindo urgência para que a vacinação 
avance mais rapidamente.

O pronunciamento oficial de Bol-
sonaro em cadeia nacional de rádio e 
televisão, na terça-feira, foi um en-
saio na mudança de seu discurso, na 
tentativa de retomar o controle da 
“narrativa”, depois de ver a derroca-
da sua teoria de considerar a doen-
ça uma “gripezinha”, pois do colapso 
dos hospitais em praticamente to-
dos os estados brasileiros assustou 

a população. Mas seu discurso foi 
acompanhado por panelaços em ci-
dades de todo o Brasil, incluindo 16 
capitais. Além disso, jornais de todo o 
Brasil, e portais de notícias quase na 
mesma hora, registraram o pronun-
ciamento, usando a palavra “mentira” 
para confrontar os principais trechos 
da fala presidencial.

Porém, apesar de tudo, mesmo com 
atraso, é positiva a iniciativa de, fi nal-
mente, o governo federal estabelecer 
um comitê nacional para dar direção 
à luta contra a Covid-19. Mas há de se 
ressalvar que o novo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, terá um duro 
trabalho pela frente para convencer a 
todos que, de fato, o presidente Bolso-
naro está disposto a dar combate efe-
tivo à pandemia que se abateu tragica-
mente sobre o País.

“Pacto” cria comitê de combate à pandemia

ajudaram a eleger Bolsonaro, pois a outra 
opção era o demonizado Partido dos Tra-
balhadores, ainda que o candidato fosse 
Fernando Haddad, no máximo um social-
democrata. E o PT, desde a Carta aos Bra-
sileiros, é um partido centro-esquerda, 
propondo-se apenas a corrigir os aspectos 
mais obscenos do capitalismo, sem inten-
ção nenhuma de destruí-lo.

No entanto, a elite brasileira achou que 
deveria agarrar-se a qualquer um para 
derrotar o petismo, mesmo que fosse um 
capitão rastaquera, que já havia dado pro-
vas acabadas de sua personalidade instável 
e autoritária. A má-fé cegou-os.

Agora, com o caos sanitário instalado, a 
elite quer dar um passo atrás, horrorizada 
com a monstruosidade que  ajudou a cevar, 
pois a criatura tornou-se “pior” do que foi 
combinado a troco das “reformas”. 

plinio.pab@gmail.com

“Bolsonaro era pior do que a gente ima-
ginava, não teve como as reformas avança-
rem”, lamentou Gustavo Franco ao analisar 
a difi culdade de o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, implementar a sua agenda 
liberal. Franco, presidente do Banco Cen-

tral nos governos de FHC, 
fez a avaliação no progra-
ma Roda Viva, da TV Cul-
tura (22/3/2021) .

Quase ao mesmo tem-
po — sem que uma coi-
sa tivesse ligação com a 
outra — era divulgada 
a “Carta Aberta à Socie-
dade Referente a Medi-

das de Combate à Pandemia”, assinado 
por nomes que representam expressiva 
parcela do PIB brasileiro: empresários, 
banqueiros, economistas, ex-ministros e 

ex-presidentes de Banco Central.
O documento já conta com mais de 1.500 

assinaturas — mas até onde pesquisei não 
consta o nome de Franco — e faz uma du-
ras advertências ao governo a respeito da 
má condução do Palácio do Planalto em re-
lação às medidas de enfrentamento à crise 
sanitária, sem citar uma única vez o nome 
do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Um dos trechos: “O desdenho à ciência, 
o apelo a tratamentos sem evidência de efi -
cácia, o estímulo à aglomeração, e o fl erte 
com o movimento antivacina, caracterizou 
a liderança política maior no país”.

Mas se Gustavo Franco não fi rmou o 
documento,  o que liga a declaração dele à 
carta-manifesto de personalidades de re-
levo na economia brasileira?

Provavelmente a maioria ou uma gran-
de parte dos que assinaram o manifesto 

“Pior do que a gente imaginava”

Jornalista

Plínio Bortolotti

henrique@7setembro.com.br

Vários países europeus enfrentam 
agora uma 3ª onda, enquanto as vacinas 
não chegam: a União Europeia tem me-
nos de 10% da população vacinada. O site 
The Politico calcula que no ritmo atual a 
Alemanha terá vacinado 70% de sua po-

pulação em set/2022 (o 
governo de lá promete 
100% até set/2021). Para 
o Brasil, em relatório de 
16/março, a consultoria 
Eurasia Group projeta 
que, no melhor cenário, 
ao fi nal de julho 20% da 
população estará vaci-
nada. Mesmo celebran-

do o recém-demonstrado interesse do 
governo federal pelas vacinas, e torcendo 
por governadores e prefeitos que buscam 

comprar doses adicionais, não parece que 
o Natal de 2021 esteja em território seguro.

O terceiro lockdown francês será mais 
leve que o segundo. Ficarão abertos os cafés, 
as livrarias e os salões de beleza. Além das 
escolas que fi caram abertas no 2º lockdown. 
Os governantes cearenses também tomaram 
medidas distintas entre nossos dois períodos 
de restrição. Pelos dados do Google Mobility 
as restrições atuais equivalem a dois terços 
daquelas utilizadas no ano passado. Quanto 
será possível restringir o comportamento da 
população na 3ª onda cearense?

Seria possível evitarmos, como socieda-
de, uma 3ª onda de decretos restritivos? 
Para isso, além de acelerar a vacinação, 
urge conscientizar a população em prol 
de comportamentos responsáveis. As es-
colas podem apoiar neste objetivo: “se os 

hospitais curam, a educação previne”. O 
poder público deve preparar a próxima ex-
pansão de leitos para lidar com a velocidade 
observada no crescimento do número de in-
ternações nas duas primeiras ondas: quais 
os recursos precisam fi car em sobreaviso 
para atingir o pico de leitos em 30 dias? Se 
ao fi nal for necessário impor novas medidas 
restritivas, convém mirar nas atividades 
que podem gerar eventos disseminadores. 
É natural que as autoridades, ao redigir de-
cretos, considerem questões práticas como 
a fi scalização e a autuação dos infratores. 
Daí o foco em empresas e espaços públicos. 
Acontece que o vírus (que nunca trabalhou 
em uma agência de fi scalização) atua com 
uma lógica distinta, tendo demonstrado ní-
tida preferência por ambientes privados e 
atividades clandestinas.

Como será o terceiro ano da pandemia?

Engenheiro eletricista, 

diretor do Colégio 7 de 

Setembro e da Uni7

Henrique Soarez

rppamplona@gmail.com

Tem sido intensa a repercussão sobre 
uma embrionária iniciativa do Governo 
do Ceará para a implantação de um bonde 
elétrico, que conectaria alguns atrativos 
turísticos a partir da Av. Beira Mar, um 
antigo desejo dos saudosistas de plantão. 

A pandemia tem levado 
as cidades a se reinven-
tarem! A ideia soa in-
teressante e as opções 
para agregar valor ao 
projeto, incrementando
-o para além de um sim-
ples modal, são diversas, 
e me arriscaria a forne-
cer algumas. Ligado à 

economia criativa, seria possível pinçar 
o conceito de distritos culturais - locais 
com alta concentração de instalações com 
agenda cultural dinâmica, contribuindo 

para o fortalecimento da economia local 
e valorização do senso de pertencimen-
to. Assim, de início, teríamos quatro mini 
distritos culturais ao longo do circuito:

1- Dragão do Mar/Caixa Cultural/Teatro 
São José

2-Mercado Central/Catedral/Forte N 
S da Assunção/Passeio Público/Museu da 
Indústria

3-Estação das Artes/Teatro Carlos Câ-
mara/Emcetur

4-Theatro José de Alencar/Iphan/Casa 
de Juvenal Galeno/Palacete Carvalho Mota

Como grande parte do nosso patrimônio 
edifi cado se acha na área central da cida-
de, essa vertente seria fortemente desta-
cada no projeto. Para tanto, uma segunda 
sugestão seria aderir a iniciativas do tipo 
evening economy e music cities, numa 
espécie de terceiro turno no centro (das 

19hs às 5hs) com ênfase em gastronomia, 
música e patrimônio cultural, com oferta 
generosa de facilidades para implantação 
de negócios, garantia de plenas condições 
de funcionalidade (segurança, ilumina-
ção, limpeza, estacionamento) resultando 
numa efervescência jamais experimentada 
no centro da cidade a médio prazo e com 
sta  qualifi cado na gestão, com impactos 
positivos na geração de emprego e renda e 
ainda na conservação/valorização do nos-
so patrimônio histórico cultural.

Adequadamente implementadas, es-
sas propostas signifi cariam um avanço 
enquanto estratégias complementares ao 
‘turismo de sol & praia’, mas o projeto a 
ser construído requer ampla discussão 
com a sociedade e órgãos como Iphan, 
CREA, CDL além de esforços para captação 
de parceiros privados.

Um bonde chamado desejo

Economista, do 

Observatório do 

Patrimônio do Ceará

Ricardo Pamplona 
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Estamos vivendo um período re-
pleto de transformações e desafios. 
Há cerca de um ano nossas vidas 
mudaram abruptamente. E como 
tudo ao nosso redor, o comércio se 
deparou com uma realidade sem 

manual ou pres-
crições. Neste con-
texto, passamos a 
conviver de forma 
inédita, rompendo 
com a essência fun-
damental da nossa 
relação comercial: 
interação, troca, 
calor humano, olho 

no olho, acolhimento e hospitalidade. 
Este novo cenário está nos obri-

gando a viver várias rupturas, onde 
a mais simbólica é o distanciamen-
to. A pandemia redesenhou nossas 
relações, nossa forma de comunicar, 
interagir e até nossos hábitos.

São tempos incertos, mas acre-
dito que o ponto crucial para resol-
ver essa problemática, que por hora 
enfrentamos, é encontrar o devido 
equilíbrio em resguardar a vida de 
todos, ao mesmo tempo garantir a 
sustentação econômica das empre-
sas e instituições que vem amargan-
do várias perdas em um panorama 
ainda muito duvidoso. 

Podemos observar esse reflexo de 
incertezas econômicas, no resultado 

da Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada pelo IBGE no dia 12 
de março, que aponta recuo no volu-
me de vendas no comércio varejis-
ta de 0,2% em janeiro. É a terceira 
retração mensal consecutiva do se-
tor, após ceder 0,1% em novembro e 
6,2% em dezembro.

A pesquisa Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), divulgado em 
fevereiro, pela Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), apontou 
queda mensal de -0,6%, (depois de 
cinco meses consecutivos de alta), 
representando o pior mês de feve-
reiro de toda série histórica inicia-
da em janeiro de 2010. 

Nós que fazemos o comércio, e 
movimentamos parte dessa cadeia 
produtiva, precisamos ficar atentos 
a estes sinais. As pesquisas mos-
tram que as incertezas econômicas 
vêm aumentado a cautela dos brasi-
leiros, e como consequência impac-
tando diretamente no consumo. 

É urgente a necessidade de dia-
logar e unir forças em defesa do 
coletivo. Precisamos estar prepa-
rados para as mudanças. Em meio 
a tantas incertezas, o que podemos 
esperar? Que tudo isso nos sirva de 
aprendizado, para juntos, tornar 
2021 um ano de superação e conti-
nuar nossa principal missão: servir 
e transformar vidas.n

Superar desafios e 
a missão de servir

mauriciofilizola@fecomercio-ce.com.br

Presidente 
do Sistema 
Fecomércio-CE

mauricio Filizola

Tratar das cotas raciais em concur-
sos públicos no Ceará é falar no presen-
te de reparações históricas. Da violên-
cia que retirou do continente africano 
quase 12 milhões de seres humanos. 
Deste total, 4,9 milhões de africanos, 

foram trazidos para 
o Brasil, na condição 
social de escravos, 
vítimas de um dos 
maiores crimes da 
humanidade. Ne-
nhum outro lugar do 
mundo recebeu tan-
tos escravizados.

Portanto, falar 
das cotas raciais é tocar nesse pro-
blema que muitos procuram evitar 
discutir: a elaboração de uma política 
efetiva de reparação para amenizar 
no presente o histórico de opressão e 
violência perpetrado pelo Estado e a 
sociedade brasileira contra as popula-
ções negras, quilombolas e indígenas.

Tendo isso em mente, pode-se 
tratar das violências históricas con-
tra a população negra no Ceará on-
tem e hoje. 

Uma estratégia muito usada no 
Ceará é o uso do discurso de que não 
há negros por aqui. Esse é um discur-
so preconceituoso e racista que não 
condiz com a realidade. 

A conjuntura da segunda me-
tade do séc. XIX foi marcada pelo 

comércio de escravizados entre pro-
víncias. Quando em 1850 encerrou o 
comércio atlântico (África/Brasil), se 
intensificou a venda internamente de 
seres humanos para o sudeste, região 
que necessitava de mão de obra para 
suprir as necessidades de produção 
do café nas fazendas. O Ceará foi um 
dos grandes exportadores de cativos, 
enquanto aqui vigorou a sociedade 
escravista. Todos lucraram com esse 
comércio – menos os negros.  

Os impostos arrecadados com esse 
rendoso comércio tornaram possí-
veis grandes rendimentos aos cofres 
da Província cearense. Em momen-
tos de grandes dificuldades, nas se-
cas, praticamente eram as principais 
fontes de renda.  O total arrecadado 
em impostos, por escravos exporta-
dos, em 1879, foi de 125: 880$000 réis, 
quantia que representou 7 % do orça-
mento da província.

Sem falar que com a abolição não foi 
criado um plano de integração dessa 
população ao novo regime. E nem aos 
negros e negras o direito a serem cida-
dãos. Na verdade, eles foram conde-
nados a viverem por conta própria nos 
subúrbios e periferia das cidades. 

As cotas raciais em concurso pú-
blico no Ceará é um direito. Uma ação 
afirmativa que tentará corrigir uma 
violência histórica, econômica e so-
cial intencionalmente produzida. n

Sobre as cotas raciais

hilario.ferreira@
professor.uniateneu.edu.br

Professor da UniAteneu, do
curso de Serviço Social; 
pesquisador da história e 
cultura negra do Ceará

Hilário Ferreira

de truísmo em truísmo a mudança não acontece...

Assisto diariamente aos desabafos nas mídias sociais, 
que me chegam das mais diversas formas, principal-
mente pelos propagadores das más notícias, os verda-
deiros pregadores do apocalipse. São, ao meu ver, os 
profetas das verdades banais. Afinal, quem não conhece 
a realidade social em que vivemos? Quem não sabe das 

disparidades, dos grandes aglomerados 
urbanos? Porém, a maioria desconhece 
o porquê dessa realidade.

Repetir, reafirmar somente os de-
feitos dos gestores, isoladamente, não 
colabora com a mudança. Seria pro-
videncial fazermos a mea culpa como 
sociedade, ou mesmo individualmente, 
tão necessária para a mudança madu-
ra e consubstanciada. Pois, para mudar 
é sim, preciso muita força e perseve-
rança, e mais que humildade. Em nada 
colaboramos ao exaltar truísmos! So-
mente preenche o orgulho de quem usa 
a rede para a autopromoção, sempre 
aguardando as palminhas.

O momento exige muito além do que habitualmen-
te fazemos. Exige capacidade de ceder, de transformar 
o mindset, a tal mentalidade existente. Ao meu entendi-
mento, que não é absoluto, ou inquestionável, obviamente, 
as mudanças passam pelas formas de estabelecer poder 
no âmbito social. Traduzindo num aspecto, somente, a 
forma de ocupação das cidades, ou da especulação imobi-
liária, que estabelece um lobby, nos estatutos municipais, 
e aumenta, há décadas, a marginalização de parte da nos-
sa sociedade. É, simplesmente, gentrificação!

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o incentivo, e 
a forma de desenvolvimento regional, que precisa priorizar 
processos mais inclusivos de áreas menos abastadas.

Um exemplo de política pública exitosa é a forma de 
aplicação do ICMS na educação do Ceará, nas últimas dé-
cadas. Você sabia que de forma similar, na saúde do Cea-
rá, desde 2020, os repasses do ICMS aumentaram de 5% 
para 13%? E que são vinculados às metas de desempenho 
estabelecidas por região de saúde e por município? Que o 
estado do Ceará aprovou uma lei, única no Brasil, para ga-
rantir ações e distribuição de recursos para atender 90% 
dos problemas na própria região de saúde? Ou seja, mais 

recursos para quem tem menos estrutura. Que 18 das 21 
áreas descentralizadas do estado já possuem UTIs (ante-
riormente eram somente 3 municípios)?

Política pública se faz com coragem e com dignidade. 
Dignidade para reconhecer o que dar certo, e para propor 
mudanças estruturadas, sem casuísmos. Pois, as ruptu-
ras estabelecem conflitos, que podem ser atenuados pelas 
pessoas dispostas a essa mudança paradigmática. Muitas 
vezes dói muito, quando modifica, ou propõe rever o sta-
tus quo perverso que aceitamos nos diversos segmentos. 
Afinal, como dizia meu tio querido, Roberto Martins, ne-
nhum dos nossos representantes veio de marte, não são 
ETs, são frutos das nossas casas, das nossas comunida-
des. Por isso, a mea culpa é importante, não vamos cair na 
conversa daqueles truistas das verdades absolutas, eles 
somente encrespam as diferenças e esvaziam o debate le-
gitimo e democrático.

Por favor, não construam “Genis”( referência à música 
Geni e o Zepelim) para justificarem as próprias falhas. Va-
mos propiciar esse “turn arround”, que parte de nós real-
mente deseja. Não vamos pregar a confusão sem aceitar 
participar da discussão. Enfim, a luta continua! n

cabeto.rodrigues@saude.ce.gov.br

Secretário de Saúde 
do Ceará

Dr. cabeto

Há 20 anos
2001. EcoNomIA

Crise argentina abala o Brasil

O principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul 
atravessa um grave problema econômico, que já começou a 
mostrar seus efeitos no vizinho com a disparada do dólar e 
a elevação dos juros, após dois anos de quedas sucessivas. 
A Argentina é o segundo maior comprador de produtos de 
exportação do Ceará, o que preocupa os empresários locais, 
mas por enquanto os pedidos estão mantidos. De volta ao 
governo argentino após dez anos, o ministro da Economia 
Domingos Cavallo é a esperança para solucionar a crise.

2001. SAÚDE

Hospitais sem leitos de UTIs

Pacientes que dão entrada correndo risco de vida nas 
emergências dos hospitais públicos secundários podem estar 
morrendo por falta de leitos de UTIs (Unidades de Terapia 
Intensiva) destinados ao Sistema único de Saúde (SUS). Segundo 
as direções dessas unidades, cerca de 90% dos casos que chegam 
às emergências dos secundários, necessitam ser transferidos 
para UTIs, mas não há leitos disponíveis no sistema.

Há 30 anos
1991. AUTomobILISmo

Emoção e garra na vitória de Senna

“Deus me deu a vitória”. A afirmação foi do bicampeão 
Ayrton Senna após conquistar ontem, com garra e 
competência, sua primeira vitória no Grande Prêmio 
do Brasil. Emocionado e quase sem forças para erguer 
a taça no pódio, em razão do esforço para conduzir sua 
McLaren até a bandeirada da vitória. Senna revelou 
que nas últimas sete voltas chegou a pensar que não 
conseguiria ganhar a prova.

1991. mUNDo

Governo do Sudão institui a “Sharia”

Cartum, Sudão – Os tribunais na maior parte do Sudão 
começaram ontem a aplicar a “Sharia”, a lei islâmica, 
que inclui punições como pedradas, crucificações e 
amputações. O Governo isentou as províncias do Sul, 
não-muçulmanas, de implementarem a Sharia, depois 
que rebeldes, combatendo numa guerra de oito anos, 
disseram que não cessariam o conflito se a legislação 
fosse aplicada nessas localidades.

Há 40 anos
1981. INGLATErrA

Biggs cumprirá pena em seu país

Fontes do governo de Barbados informaram que é 
praticamente certa a extradição de Ronald Biggs 
para a Grã-Bretanha, onde ele está condenado a 30 
anos de prisão. Biggs, raptado na semana passada, 
no Rio de Janeiro, foi detido pela Polícia de Barbados, 
juntamente com seus sequestradores, num iate com 
problemas técnicos.

1981. cUmbUco

Governo inaugura estrada de acesso

Ontem a tarde, conforme estava previsto, o 
governador Virgílio Távora inaugurou a estrada 
asfaltada que agora liga definitivamente a Praia 
do Cumbuco à Fortaleza. A ligação asfaltica ontem 
inaugurada foi aberta inicialmente pelos próprios 
empreendedores da Praia do Cumbuco, tendo agora 
a sua conclusão em emulsão asfaltica executada 
pelo Departamento Autônomo de Estradas e 
Rodagens – DAER.
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Reencontrar o caminho das 
redes é o primeiro passo para 
reencontrar as vitórias. É com 
essa mentalidade que o Cea-
rá encara hoje, às 21 horas, o 
Botafogo-PB no estádio Almei-
dão, em João Pessoa (PB). Supe-
rar o Belo, penúltimo colocado 
do Grupo B, é fundamental para 
o Vovô retomar o topo da tabela 
da Chave A, que hoje tem com 
Bahia e CRB-AL acima.

O Alvinegro de Porangabu-
çu ostenta a maior sequência 
invicta da história da Copa do 
Nordeste, com 16 jogos sem 
derrotas, iniciada em janei-
ro de 2020, na campanha que 
resultou no título invicto da 
competição. Na atual tempo-
rada, porém, o time não vence 
há três partidas.

É importante ressaltar que 
Guto Ferreira só utilizou for-
ça máxima no último jogo, o 0 
a 0 diante do Fortaleza, com o 
retorno de Vina e a estreia de 
Steven Mendoza no time titu-
lar. Antes disso, o treinador 

mesclou bastante a equipe e 
aproveitou para fazer testes.

O escrete de Porangabuçu 
chega para o confronto con-
tra o paraibanos após perder 
para o Ferroviário na estreia 
do Campeonato Cearense, e 
empatar sem gols com o Al-
tos-PI e o Fortaleza, na Copa 
do Nordeste.

A expectativa é que, contra o 
Belo, “Gordiola” mantenha uma 
base da equipe que disputou o 
Clássico-Rei. A ideia é dar se-
quência e entrosamento para o 
time. O trio ofensivo com Saulo 
Mineiro, artilheiro do Ceará na 
temporada com três gols mar-
cados, Vina e Steven Mendoza 
deve ser mantido para o duelo 
de hoje, válido pela quinta ro-
dada do Nordestão.

Ausência certa no ataque é o 
centroavante Cléber, que foi titu-
lar contra o Leão. O atacante de 
24 anos não viajou ontem com o 
restante da delegação alvinegra a 
João Pessoa. Os relacionados 
da posição foram Felipe Vizeu e 
Jael — favorito a começar jo-
gando. O “Cruel” pode fazer sua 
terceira partida pelo clube e a se-
gunda iniciando no time principal.

Outro desfalque é na zaga. 

Klaus, que encarou o Fortaleza, 
testou positivo para a Covid-19 
e está fora da partida. Gabriel 
Lacerda deve formar a dupla ti-
tular ao lado de Luiz Otávio.

Na volância, Fabinho pode 
ganhar oportunidade entre os 
titulares. Ele foi relacionado 
para o Clássico-Rei, mas não 
entrou em campo. Na late-
ral direita, Guto pode barrar 
Eduardo e promover a estreia 
de Gabriel Dias.

O adversário do Ceará vive 
momento turbulento no início da 
temporada. A equipe ainda não 
venceu. Em quatro partidas até 
agora, todas pelo Nordestão, fo-
ram três empates e uma derrota, 
com três gols marcados e quatro 
sofridos. O início do Campeonato 
Paraibano foi adiado em virtude 
da pandemia de Covid-19.

Antes do jogo desta quinta-fei-
ra, a equipe treinada pelo cearen-
se Marcelo Vilar, ex-Ferrão, em-
patou com o 4 de Julho-PI, Bahia 
e Sampaio Corrêa-MA e perdeu 
para o CRB-AL. O duelo contra o 
Ceará é crucial para o Xerife se-
guir sonhando com classifi cação. 
No elenco da equipe paraibana 
há jogadores experientes como o 
meia Marcos Aurélio, ex-Ceará, 
e o goleiro Felipe, ex-Corinthians
-SP e Flamengo-RJ.

lucasmota@opovo.com.br

| COPA DO NORDESTE | SEM PERDER NO NORDESTÃO DESDE , CEARÁ ENCARA O 
BOTAFOGOPB EM JOÃO PESSOA (PB) COM O OBJETIVO DE RETOMAR A LIDERANÇA DO GRUPO A

SEQUÊNCIA 
EM JOGO

FA
B

IO
 L

IM
A

APÓS boa estreia no Clássico-Rei, 
Mendoza deve ser mantido no 

ataque do Ceará

LUCAS MOTA

Botafogo-PB
4-4-2: Felipe; Rodrigo 
Ramos, Willian Machado, 
Samuel e Tsunami; Rogério, 
Pablo, Juninho Silva e 
Marcos Aurélio; Rafael 
Oliveira e Welton. 
Téc: Marcelo Vilar

Ceará
4-2-3-1: Richard; Gabriel 
Dias (Eduardo), Lacerda, 
Luiz Otávio e Bruno Pacheco; 
Fabinho e Fernando Sobral; 
Saulo Mineiro, Vina e 
Mendoza; Jael (Vizeu). 
Téc: Guto Ferreira

Data: 25/3/2021
Horário: 21 horas (horário de 
Fortaleza)
Local: estádio Almeidão, em 
João Pessoa (PB)
Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro-AL

Assistentes: Ruan Luiz de 
Barros-AL e Ana Paula dos 
Santos-AL
Transmissão: NordesteFC, PPV 
da Copa do Nordeste e Rádio O 
POVO CBN

COPA DO NORDESTE 
ROTEIRO DO JOGO

X

jogos sem perder tem o 
Ceará na Copa do 
Nordeste, sequência 
iniciada em 2020

16
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O Ferroviário tem com-
promisso marcado hoje, às 
15h30min, pela primeira fase da 
Copa do Brasil 2021, diante do 
Porto Velho-RO. Até segunda (ou 
sexta) ordem, a partida acontece 
no estádio Los Larios, em Duque 
de Caxias, no Rio de Janeiro. O 
local do jogo só foi definido após 
cinco modificações, causadas 
por determinações de diferen-
tes autoridades, que proibiram 
a prática do futebol profissional 
como forma de conter o avanço 
da Covid-19. As delegações che-
garam à capital fluminense na 
tarde de ontem.

Originalmente, o embate se-
ria no estádio Aluízio Ferreira, 
em Porto Velho (RO), na última 
quinta-feira, 18, onde a equipe 
rondoniense manda as partidas. 
Contudo, com a proibição do fu-
tebol em Rondônia, o compro-
misso foi deslocado para o está-
dio Antônio Accioly, em Goiânia. 
Mesmo com os dois times pre-
sentes na capital goiana, o jogo 
não aconteceu, pois o governo 
de Goiás também proibiu a prá-
tica esportiva.

Assim, as equipes retornaram 
às respectivas cidades natais e 
aguardaram determinações da 
CBF. A entidade máxima do fu-
tebol brasileiro marcou o con-
fronto para hoje, mas no estádio 
Raulino de Oliveira, em Volta Re-
donda, no Rio de Janeiro. Con-
tudo, mais uma vez, houve proi-
bição, e o jogo foi mudado para 
o estádio de São Januário, na 
capital fluminense. Houve nova 
proibição, até que ficasse defi-
nido o município de Duque de 
Caxias, na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, como sede.

O mata-mata será disputada 
em jogo único. Como é o time 
visitante, o Ferroviário tem a 
vantagem do empate. Assim, 
avança para a segunda fase 
da Copa do Brasil com vitória 
ou igualdade. Quem passar, 
terá o América-MG, de Lis-
ca, pela frente. O Coelho eli-
minou o Treze-PB na partida 
inaugural, após triunfo por 1 
a 0 fora de casa.

Para a partida, o treinador 
Francisco Diá relacionou 20 
atletas. O lateral-direito Roni e 
o zagueiro Vitão, ausências na 
última partida do clube coral, 
no dia 10 de março, vitória por 
2 a 1 contra o Ceará, pelo Cam-
peonato Cearense, voltam a ser 
relacionados para este jogo. Por 
outro lado, João Oliveira, Diney e 
Vitinho estão de fora do embate.

Enquanto isso, o Porto Velho 
vai completo para o confronto. 
Os volantes Johnnatan e Cabelo, 
além do meia Emerson Bacas, 
que eram ausências na primeira 
viagem, a Goiânia, estão dispo-
níveis para o técnico Tiago Bati-
zoco, que também relacionou 20 
jogadores para o compromisso.

O comandante do campeão 
rondoniense de 2020 falou sobre 
a expectativa dessa partida para a 
Locomotiva do Rio Madeira. “A ex-
pectativa é de conseguirmos fazer 
um grande jogo. Estamos prepa-
rados para esse grande duelo con-
tra uma equipe muito tradicional 
do futebol brasileiro”, disse.

Este será o primeiro jogo ofi-
cial do Porto Velho em 2021, já 
que o Campeonato Rondonien-
se desta temporada ainda não 
foi iniciado, tendo em vista a 
proibição da prática do futebol 

em Rondônia. Já o Ferroviário 
vem de bom momento em 2021. 
O Tubarão foi campeão da Taça 
Fares Lopes 2020, disputada 
neste ano, e garantiu vaga na 
Copa do Brasil 2021. Além dis-
so, o clube coral liderou a pri-
meira fase do Estadual e, desta 
forma, classificou-se para a 
Copa do Brasil de 2022.

lenilson santos / FerroviÁrio aC

| Copa do Brasil | Após cinco mudAnçAs de locAl, porto Velho e FerroViário estreiAm pelA copA 
do BrAsil. pArtidA será em duque de cAxiAs (rJ) e tuBArão JogA pelo empAte pArA AVAnçAr

Gabriel lopes

gabriellopes@opovo.com.br

adílson Bahia é esperança de gols do 
Ferroviário contra o Porto velho, pela 

Copa do Brasil

esPeCial Para o Povo

Porto Velho
4-4-2: Wellington; Xavão 
(lucas Bala), Maurício 
leal, Júnior Porto e 
douglas; Johnnathan, 
Panda, Fernando sorbara 
e emerson Bacas; ariel e 
Índio. 
Técnico: tiago Batizoco

Ferroviário
4-4-2: Jonathan; 
Polegar, richardson, 
vitão e emerson; Wesley 
dias (diego viana), 
Wallace rato, reinaldo e 
Berguinho; Wendson (luiz 
Henrique) e adílson Bahia. 
Técnico: Francisco diá

CoPa do Brasil

data: 25/3/2021
Horário: 15h30min (horário 
de Fortaleza)
local: estádio los larios, em 
duque de Caxias(rJ)
Árbitro: Maguielson lima 
Barbosa (dF)
assistentes : leila naiara 
Moreira da Cruz (dF) e lucas 
torquato Guerra (dF)
Transmissão: MyCujoo 
(plataforma de streaming)

X

FicHa Técnica

Parece que agora vai
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Entre a chamada no celular 

com DDD 85 no final da tarde 
em 7 de janeiro ao treino do dia 

seguinte à primeira derrota 

na temporada 2021, Enderson 

Moreira deve ter vivido os 77 

dias mais intensos da carreira 

como técnico. O treinador de 

49 anos, que lidou com inter-

nação por Covid-19, goleada, 

luta contra o rebaixamento, 

mudanças no elenco, série 

invicta e constante pressão 

da torcida, tenta amenizar as 

cobranças externas e manter 

o respaldo interno no Fortale-

za, O POVO apurou.

Sucessor de Marcelo Cha-

musca no comando do Tri-

color, Enderson chegou ao 

Pici no início do ano, em meio 

ao surto de coronavírus que 

atingiu 12 jogadores. O ob-

jetivo da troca era mudar 

o ambiente no elenco e dar 

nova cara ao setor ofensivo. 

No percurso, porém, o pró-

prio técnico foi contaminado 

e precisou ser internado em 

um hospital da Capital.

Este período, inclusive, é 

visto como prova do compro-

metimento do profissional 
com o clube. O POVO apurou 

que Enderson Moreira teve 

cerca de 50% dos pulmões 

comprometidos e, após rece-

ber alta, realizou a preleção 

no dia seguinte para a partida 

decisiva contra o Coritiba-PR, 

pela Série A, ainda debilitado 

e foi ao estádio assistir à vitó-

ria por 3 a 1 na Arena Castelão. 

O retorno ao banco de reser-

vas ocorreu no triunfo por 3 a 

0 sobre o Vasco da Gama-RJ.

A equipe carioca, inclusive, 

foi a principal concorrente na 

disputa contra a queda para a 

Segunda Divisão — no final, 
a definição ficou pelo saldo de 
gols. A reta final com três der-

rotas em sequência, inclusive 

os 4 a 0 sofridos para o Bah-

ia, deixou o comandante em 

maus lençóis na avaliação da 

torcida. Em paralelo, o traba-

lho de reformulação do elenco 

para as novas competições já 

acontecia e um voto de con-

fiança foi dado para a conti-
nuidade da comissão técnica.

Com o vai-e-vem no grupo 

de jogadores, entre chega-

das e saídas, o Leão conse-

guiu emendar três vitórias 
no início da temporada 2021 

e manteve invencibilida-

de de seis jogos até a noite 

dessa terça-feira, 22, quan-

do perdeu por 1 a 0 para o 

Santa Cruz-PE, em casa, 

pela Copa do Nordeste.

O revés abriu novamente a 

artilharia virtual dos torcedo-

res. Sem presença de público 

nas arquibancadas e sem per-

fis nas redes sociais, Enderson 
sente a pressão nas entrevista 

coletivas, com questionamen-

tos sobre o trabalho. Ainda 

assim, não escapou de crimi-

nosa fúria digital: teve o nú-

mero de telefone vazado nesta 

semana e recebeu dezenas de 

ataques de torcedores.

“Eu sou um funcionário do 

Fortaleza. No dia em que o 

presidente achar que a gen-

te não tem competência para 
estar aqui... O nosso proble-

ma é que a gente vive mui-

to de um passado recente e 

vocês precisam desgarrar 
disso. Aquilo que aconteceu, 

aconteceu. Agora é outro 

momento, outra situação. 

Mas eu me sinto preparado 

para estar aqui, claro”, aler-

tou, em coletiva guiada.

Para o treinador, o momen-

to é um desafio a ser encarado 
de frente. “E quando eu vim 

aqui dar a cara à tapa, quan-

do muita gente talvez não ti-

vesse coragem, com medo de 

ser rebaixado, de colocar isso 

no currículo, eu enfrentei. Eu 

não tenho medo de nada. Na 

minha vida, saí de onde eu 

saí, tudo para mim é lucro 

aurelio alves

Diretoria banca 
EndErson MorEira
| Fortaleza | Há pouco mais de dois meses no Tricolor, Treinador encara rejeição 
virTual da Torcida, mas conTa com confiança da direToria para seguir no cargo

Afonso ribeiro
afonso.ribeiro@opovo.com.br

enderson Moreira segue no comando do 
Fortaleza, apesar de críticas de torcedores

Aviso
excepcionalmente nesta quinta-feira, 25, a coluna alan Neto não 
será publicada.

Nordestão 2021 - Grupo B
Time pG J v
1º Csa 9 5 2
2º aBC 8 4 2
3º Fortaleza 8 5 2
4º vitória 8 5 2
5º altos 7 5 2
6º salgueiro 7 5 2
7º Botafogo-PB 3 4 0
8º sport 2 5 0

clAssificAção

Nordestão 2021 - Grupo A

classificados  
para segunda fase

Time pG J v
1º CrB 8 5 2
2º Bahia 7 5 2
3º Ceará 6 4 1
4º Confiança 6 5 1
5º sampaio Corrêa 6 5 1
6º treze 5 5 1
7º 4 de Julho 5 4 1
8º santa Cruz 3 5 1

clAssificAção

1 

13 

5 

18 

3 

14

6

19 

10 

24

4 

17 

8 

22 

11 

loTofÁcil nº 2189

QUinA nº 5523

12 20 52 71 72

meGA-senA nº 2355

7 30 31 41 50 56

demais. Não quero ser uma 

vítima desse processo, mas se 

eu cheguei onde eu cheguei é 

porque eu tenho condição, ca-

pacidade e estou aqui me em-

penhando para caramba, até 

a última gota”, assegurou.

Nos últimos dias, o novo 

diretor de futebol do clu-

be, Alex Santiago, concedeu 

várias entrevistas e bancou 

o trabalho. O presidente do 

clube, Marcelo Paz, também 

mantém a confiança. Inter-

namente, porém, há cobrança 

para retomada das vitórias e 

melhor desempenho da equi-

pe nos próximos confrontos.

“Isso aí eu não vou nem 
discutir. Se as pessoas não 

conseguem perceber evolu-

ção é difícil. Eu não tive uma 

semana depois que nós ter-

minamos o campeonato ano 

passado, não tivemos uma 

semana sequer de trabalho, 

rodamos o Brasil do Sul até o 

Nordeste. Então, estamos aí 

tentando fazer o melhor pos-

sível”, rebateu Enderson, após 

o revés para o time coral.

classificados  
para segunda fase
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