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EDP deve mudar 
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para o mundo: 
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Após um ano 
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20% em 2020 no 
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“A sociedade 
civil tem que 
fazer sua parte”, 
diz Annette de 
Castro, CEO da 
Mallory
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PÁGINAS AZUIS

COM MUTIRÃO, VACINAÇÃO 
AVANÇA EM FORTALEZA

COTIDIANO, PÁGINA 16

PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES NOS PRÓXIMOS DIAS, SESA ORIENTA
CHEGADA NO HORÁRIO AGENDADO E COM APENAS UM ACOMPANHANTE

33 MIL DOSES, DAS 40 MIL PREVISTAS, FORAM APLICADAS NO FIM DE SEMANA

DOMINGO DE RAMOS Mesmo com adaptações devido à pandemia, fiéis mantêm a tradição e decoram 
casas com folhas para celebrar o início da Semana Santa COTIDIANO, PÁGINA 17
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COMBATE À COVID-19

93 ANOS

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

29⁰C
Temperatura 
Mínima

25⁰C
Chuvas 
isoladas

FABIO LIMA

VAI PRO TRONO

A próxima vaga que surgir no Tribunal de Contas do Ceará 
já tem dono. De novo o cotado é Nelson Martins, secretá-
rio estadual das Relações Institucionais. Camilo Santana 
cumprirá a promessa feita ao amigo Cid Gomes. Nelson 
foi líder do hoje senador.

Cheia
atual

Minguante
4/4

Nova
12/4

Crescente
20/4
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| RELAÇÕES EXTERIORES |

A senadora Katia Abreu (PP-
TO) chamou o ministro das Rela-
ções Exteriores, Ernesto Araújo, 
de “marginal” em uma resposta 
dura à acusação do chanceler de 
que a senadora teria defendido 
interesses da China durante um 
almoço entre os dois. 

“O Brasil não pode mais con-
tinuar tendo, perante o mundo, a 
face de um marginal. Alguém que 
insiste em viver à margem da boa 
diplomacia, à margem da verdade 
dos fatos, à margem do equilíbrio e 
à margem do respeito às institui-
ções”, escreveu a senadora em nota 
à imprensa neste domingo, 28.

Mais cedo, Ernesto fez uma pos-
tagem nas redes sociais sobre o 
conteúdo de uma conversa reser-
vada com a senadora durante um 
almoço no Itamaraty, insinuando 
que ela teria defendido interesses 
da China, especifi camente na ques-
tão do mercado de 5G de telefonia.

“Em 4/3 recebi a senadora Kátia 
Abreu para almoçar no MRE. Con-
versa cortês. Pouco ou nada falou 
de vacinas. No fi nal, à mesa, dis-
se: ‘Ministro, se o senhor fi zer um 
gesto em relação ao 5G, será o rei 
do Senado’. Não fi z gesto algum”, 
escreveu Ernesto em sua conta no 
Twitter neste domingo. 

“É uma violência resumir três 

horas de um encontro institucional 
a um tuíte que falta com a verda-
de. Em um encontro institucional, 
todo o conteúdo é público. Defendi 
que os certames licitatórios não 
podem comportar vetos ou restri-
ções políticas”, afi rmou a senadora.

A parlamentar disse ter aler-
tado “esse senhor” dos prejuízos 
que um veto à China na questão 
5G poderia dar às nossas expor-
tações, especialmente para o setor 
do agronegócio. 

“Temos de livrar a diplomacia 
do Brasil de seu desvio marginal”, 
concluí Katia Abreu.

A publicação do Ernesto foi um 
contra-ataque ao Senado, após 
parlamentares da Casa cobrarem 
publicamente sua demissão, e 
uma tentativa de endossar a nar-
rativa sustentada nos bastidores 
por aliados do chanceler sobre 
qual seria o motivo de sua “fritu-
ra”, a de que, sem ele no governo, 
o caminho estaria livre para os 
asiáticos entrarem no mercado 
brasileiro do 5G.

Há, no entanto, uma avaliação 
generalizada de que Ernesto é res-
ponsável pelo fracasso das nego-
ciações internacionais para a com-
pra de vacinas contra a Covid-19 e 
isso é o que tem motivado a pressão 
recente pela sua saída do cargo.

Depois de acusação, 
Kátia Abreu chama 
Ernesto de “marginal” 
e cobra sua demissão

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

O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, inaugura hoje, às 9h, em ato virtual 
com transmissão da TV e FM Assembleia e redes sociais, o Núcleo de Saúde Mental 
da Casa. /// O Coren-CE entrou com ação na Justiça solicitando retorno da vacinação 
dos profi ssionais da Enfermagem. /// Vai comemorar um ano, dia 2 próximo, o 

buraco na rua Guilherme Moreira, entre a Avenida Aguanambi e a rua Juvenal de 
Carvalho (Bairro de Fátima). Botaram um pneu para avisar do perigo, só que pneu 
pode acomodar larvas do Aedes aegypti. /// Só lembrando: “Até quando vai durar esta 
nossa via-sacra da Covid-19, meu Deus!”

CAMILO TEM APOIO DA MAIORIA DOS CEARENSES NA CRISE

M
esmo tomando medidas duras de enfrentamento na 2a onda da 
pandemia, o governador Camilo Santana continua contando com 
o apoio da grande maioria da população na crise sanitária. Pes-
quisa recente mostra que 74% dos cearenses apoiam a atuação de 
Camilo durante a pandemia, ante 21% que desaprovam, e 5% que 
não opinaram. No sentido inverso, Bolsonaro tem a desaprovação 

da maioria dos cearenses, 65%, contra 31% que aprovam, e 4% que não responde-
ram. Os números colocam Camilo como um dos governantes com maior aprovação 

da população, mesmo um ano após o início da pandemia. Pesquisa nacional recente 
mostrou queda da aprovação dos gestores de todo o País. Quanto à preocupação dos 
cearenses com a pandemia, a pesquisa mostra que 69% estão muito preocupados, 
23% um pouco preocupados e 7% disseram que não estão preocupados. A pesqui-
sa também registrou que 81% dos cearenses pretendem se vacinar e 14% não pre-
tendem, além de 5% que não responderam. Pelo visto, ainda tem muita gente que 
desacredita no poder destruidor do vírus, apesar do Brasil já somar mais de 310 mil 
mortos. O vírus da ignorância também mata.

FLORA VIRTUAL
De hoje até quarta-feira, a Se-
cretaria do Meio Ambiente do 
Estado promove a I Semana 
da Flora do Ceará. Com trilhas 
e passeio de barco pelo Cocó, 
com transmissão pelo canal do 
YouTube da pasta (das 9 às 11h). 
O evento substitui a tradicional 
Festa Anual das Árvores.

PULANDO FORA
Já se sabe o porquê de Zezinho 
Albuquerque querer deixar o 
PDT. Percebeu não ter espaço 
para tentar sair governamen-
tável como sinalizou no passa-
do o governador, ao colocá-lo 
na pasta das Cidades. Camilo, 
aliás, saiu de lá para o Abolição.

PULANDO FORA 
Zezinho Albuquerque também 
entrou em atrito com o prefei-
to José Sarto. Essa novela vem 
se desenrolando desde o dia 
em que Sarto, então presiden-
te da Assembleia Legislativa, 
demitiu vários correligioná-
rios do também pedetista.

AQUELE ABRAÇO

O ex-prefeito de Fortaleza, Ro-
berto Cláudio (PDT), voltou a ocu-
par as redes sociais com opiniões 
e divulgação de sua rotina em São 
Paulo, onde estuda. Quer conti-
nuar presente portanto na mente 
dos cearenses, afinal, é governa-
mentável do PDT.

DE PAI PARA...
A Assembleia Legislativa aprova, 
nesta semana, a Medalha Paulo 
Marcelo Martins Rodrigues ao ti-
tular da Sesa, Dr. Cabeto, por sua 
luta contra a pandemia. A inicia-
tiva é de Acrísio Sena. Dr. Cabeto 
é filho do médico que dá nome à 
medalha, criada em 1995.

RECONSTRUÇÃO
A construção civil cearense já 
está realizando vários lançamen-
tos, segundo o presidente do Sin-
duscon, Patriolino Dias. Ele até 
é otimista e diz que, ainda neste 
ano, o setor, que segue protoco-
los sanitários contra a Covid-19, 
deve recuperar 10 mil vagas.

SEM PÁ DE CAL

O Crea-CE, por meio do seu 
presidente, Emanuel Mota, en-
caminhou ofício ao BNB. Pede a 
implementação de um “Pacote 
de Benefícios para a Constru-
ção Civil”, que visa”minimizar 
impactos da pandemia no dia 
a dia das famílias de profissio-
nais e empresas”.

MUDANÇA DE 
POSTO

O Podemos Fortaleza terá agora 
como presidente o empreendedor 
Emílio Ramalho. O General Theó-
philo, que respondia pela função, 
vai assumir a presidência do Ins-
tituto Combustível Legal, no Rio.

VESTIBULAR .
A 1ª fase do Vestibular 2021.1 da 
Uece já tem data: acontecerá em 
30 de maio, de forma presencial. 
Serão ofertadas 2.380 vagas, com 
as inscrições para o certame 
acontecendo no período de 5 até 
16 de abril.

DRENAGEM 
das principais vias 
de Fortaleza, que 

continua sério 
problema nestes 
tempos de chuva. 
Exceção no antigo 

Makro.

FUNCEME, 
que vem acertando 
todas as previsões 

sobre o inverno 
deste ano. E em 

abril, a expectativa é 
de chuvas mil.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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Domingo De Ramos

o papa Francisco celebrou a missa do 
domingo de ramos na presença de um 
reduzido número de fiéis convidados 
na Basílica de São Pedro do Vaticano. 
O pontífice recitou as homilias diante 
de 100 fiéis e 30 religiosos, incluindo 
cardeais. a tradicional procissão 
dos fiéis com ramos de oliveira foi 
cancelada para cumprir as normas 
sanitárias e Francisco os abençoou à 
distância, do altar. (AFP)

Início da 

Semana Santa

VatICaN MedIa / aFP

edIçÃo: cInthIa medeIroS  |  CINthIaMedeIroS@oPoVo.CoM.Br

Equipe de 

| Vigilância Sanitária | Fiscais 

apuravam denúncias de irregularidades 

em áreas comuns de condomínios

Aquiraz

fiscalização 
hostilizada em 

Fiscalização em condomí-
nios de veraneio em Aqui-
raz, na Região Metropolitana 
de Fortaleza, terminou com 
equipe da Vigilância Sanitá-
ria do Estado hostilizada no 
último sábado, 27. De acordo 
com a Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa), fiscais chega-
ram a ser agredidos verbal-
mente e foram intimidados 
por condôminos.

A pasta informou que as 
equipes foram até os locais 
devido denúncias de funcio-
namento irregular de áreas 
comuns e equipamentos de 
lazer. Conforme o Decreto 
Estadual, que determina iso-
lamento rígido desde o últi-
mo dia 5, esses espaços estão 
proibidos de funcionar.

Na praia do Porto das Dunas, 
o condomínio Mandara Lanai 
foi multado após a equipe de 
fiscalização identificar que pelo 
menos 27 pessoas estavam cir-
culando sem máscaras.

No local, a equipe da Vigi-
lância Sanitária foi hostilizada 
verbalmente e intimidada por 
alguns condôminos, conforme 
a Sesa. Embora o empreendi-
mento tenha sido multado, as 
pessoas que circulavam no local 
não foram multadas.

Em nota, a Sesa “repudiou 
qualquer tipo de violência e ten-
tativa de impedir o trabalho dos 
técnicos da Vigilância Sanitária”.

Outros dois condomínios re-
ceberam equipes da fiscalização. 
No Mandara Kauai, foi observa-
do que o Decreto Estadual estava 
sendo cumprido. Já o Golf Ville 
foi advertido. O restaurante do 
empreendimento foi autuado 
por permitir refeições no local.

A pasta informou ainda que, 
observando os critérios técni-
cos de combate a Covid-19, os 
estabelecimentos e as pessoas 
presentes são orientados sobre 
a importância dos protocolos 
sanitários nas ações de fiscali-
zação. (Rubens Rodrigues)

Morreu vítima da Covid-19, na manhã deste domingo, 28, o 
secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da 
Secretaria da Educação do Estado (Seduc), Carlos Augusto 
Monteiro. Ele estava no cargo desde setembro de 2020.

carloS auguSto monteIro

DespeDiDa

Manifestantes voltaram às ruas de Mianmar neste domingo, 28, 
para protestar contra a junta militar, um dia após uma sangrenta 
repressão policial resultar na morte de ao menos 100 pessoas, 
incluindo três menores de idade. (Agência Estado)

conflItoS em mIanmar

pRotestos
aFPreProduçÃo/SeduC

Novos focos de incêndio foram registrados na Chapada da 
Diamantina, região central da Bahia. Desta vez, o fogo está restrito 
ao Morro do Camelo. As primeiras chamas foram identificados 
pelos bombeiros no dia 22 deste mês. (Agência Brasil)

chapada dIamantIna 

em chamas
CorPo de BoMBeIroS MIlItar da BahIa

| EnSino Médio | Exame de 2020 foi realizado em janeiro 

deste ano por conta da pandemia. Notas das provas e da 

Redação estarão disponíveis após as 18 horas

Resultado final do 
Enem será divulgado hoje
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provaS do enem 2020 aconteceram em 
janeiro deste ano

O Ministério da Educação disponi-
biliza hoje, 29, as notas finais do Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2020, versão impressa, digital. Os 
participantes poderão conferir os 
resultados individuais das provas na 
Página do Participante ou no aplica-
tivo do exame, após as 18 horas (ho-
rário de Brasília).

De acordo com Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), órgão 
realizador da prova, também esta-
rão disponíveis as notas dos par-
ticipantes do Exame Nacional do 
Ensino Médio para adultos privados 
de liberdade e jovens sob medida 
socioeducativa que inclua privação 
de liberdade (Enem PPL).

Para ter acesso às notas, os partici-
pantes devem utilizar o login único do 
Governo Federal. Caso o aluno tenha 
esquecido a senha, o sistema permi-
te recuperá-la. Basta inserir o CPF no 
campo indicado, selecionar avançar e 
clicar no link “Esqueci minha senha”. 
O sistema apresentará diversas for-
mas para recuperar a conta (validação 
facial, bancos credenciados, internet 
banking, e-mail e celular). O candi-
dato escolherá uma das opções para 
receber o código de verificação e, em 
seguida, gerar uma nova senha.

Além do resultado da redação, 
que varia de zero a 1000, os parti-
cipantes também poderão confe-
rir as notas individuais referentes 
às provas das quatro áreas de co-
nhecimento: linguagens, códigos e 
suas tecnologias; ciências humanas 
e suas tecnologias; ciências da na-
tureza e suas tecnologias; e mate-
mática e suas tecnologias.

As notas individuais do Enem 
podem ser usadas para acesso 
à educação superior, no Brasil e 
em instituições de Portugal, e em 

programas governamentais de fi-
nanciamento e apoio ao estudante. 
Os participantes podem ter mais 
informações sobre os programas 
que permitem o ingresso na educa-
ção superior no portal do Ministé-
rio da Educação.

O resultado do Enem 2020 im-
presso, para fins exclusivos de au-
toavaliação de conhecimentos do 
participante treineiro, será divul-
gado no dia 28 de maio de 2021, na 
Página do Participante e no aplica-
tivo do exame. (Agência Brasil)
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THOMAS REEVES/ DIVULGAÇÃO

“A SOCIEDADE CIVIL TEM 
QUE FAZER SUA PARTE, 
NÃO DÁ SIMPLESMENTE 
SÓ PARA COBRAR E COBRAR”

Pé no chão, resiliência e disposição para pen-
sar e agir de maneira coletiva. Este tem sido o 
caminho que a executiva Annette de Castro, de 
62 anos, CEO e vice-presidente da Mallory Ele-
troportáteis, tem trilhado para manter o equi-
líbrio em meio a uma das mais graves crises 
econômicas e sanitárias do mundo. Apesar dos 
dissabores, a companhia encerrou o ano de 2020 
com crescimento de 20% e ampliação de 35% do 
quadro de funcionários.

Nascida em Huddersfield, pequena cidade no 
norte da Inglaterra, Annete de Castro está em For-
taleza há 37 anos. Nesta entrevista ao O POVO, ela 
relembra essa trajetória, fala sobre as dificulda-
des que ainda impedem que mais mulheres ocu-
pem cargos de liderança no Brasil e também como 
a experiência de 2020 com a pandemia ainda não 
é suficiente para fazer frente às incertezas deste 
ano. “Ninguém sabe o que vai acontecer. Se a gen-
te vai ter uma queda e depois vamos engatar uma 
recuperação igual a do ano passado, ou se teremos 
um momento mais demorado de pandemia e não 
vamos ter a mesma recuperação.”

Annette está coordenando no Ceará as ações 
da campanha Unidos pela Vacina, pelo grupo Mu-
lheres do Brasil, movimento que nacionalmente 
é liderado pela Luiza Helena Trajano, do Magazi-
nes Luiza. O objetivo é dar suporte para que o País 
possa acelerar o plano nacional de imunização. “O 

Brasil tem uma política de prioridade de vacina e 
se tem meios de apoiar, facilitar e fazer com que 
isso aconteça, temos que fazer a nossa parte”.

O POVO - Annette, você é de onde na 

Inglaterra? E por que decidiu se mudar 

para o Brasil?

Annette de Castro - Sou de uma pequena cida-
de no norte da Inglaterra, Huddersfield. Eu vim 
para o Brasil há 37 anos. Naquela época, morava 
em Londres com Marcos, meu marido, que esta-
va estudando e teve um momento em que ele teve 
que voltar e eu achei que fazia sentido vir para cá. 
Na época, eu trabalhava na Shell Internacional.

OP - E você costuma viajar para sua cidade?

Annette - Eu sempre volto. Todo ano estou lá, 
uma ou duas vezes. E ainda tem meu irmão, minha 
irmã, meus sobrinhos e nossa família inglesa que 
é bastante grande. Só no ano passado que eu não 
consegui voltar por causa da pandemia.

OP - E qual a lembrança mais forte da época 

em que vivia em Huddersfi eld?

Annette - Na realidade, não tem uma lembran-
ça apenas. É a nossa juventude, toda minha escola 
foi lá, toda a minha criação.

OP - Quando veio para o Brasil, a senhora já 

chegou ocupando um cargo executivo?

Annette - Na realidade, eu trabalhava na Shell 
Internacional na época, até poderia ter sido trans-
ferida para cá, mas, naquela época, era só São Pau-
lo. E São Paulo era muito longe de Fortaleza, então, 
eu tive que pedir demissão. O que é raro, porque 
poucas pessoas entram no programa de trainee 

ANNETTE 

DE CASTRO

IRNA CAVALCANTE
irnacavalcante@opovo.com.br

da Shell e pedem para sair, porque é muito bom. 
Eu cheguei aqui sem falar português e acho que foi 
um grande susto. Eu sabia que queria vir, queria 
estar com Marcos, mas não tinha pensado muito 
bem o que que eu ia fazer. E poucas pessoas aqui 
falavam inglês na época. Depois de algumas sema-
nas, comecei a entender que eu tinha tomado uma 
decisão na minha vida, mas não entendia muito 
bem a consequência daquilo. Então, comecei a sair 
e procurar as escolas de inglês para ver se eu podia 
dar aula e começar a me entrosar na sociedade. 
Lembro que na época eu fui em várias escolas e, 
em uma delas, me disseram que eu não falava bem 
inglês. Se eu falasse português, eu teria dito que 
ela é quem não falava a língua real, mas naquela 
época eu não falava direito português para dizer 
isso. Comecei a dar aula de inglês no Fisk, acho que 
dei uns dois anos de aula, também dei aula de rus-
so na Casa de Cultura Russa na Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC) e assim fui tentando encontrar 
o meu caminho nesse país desconhecido.

OP - Mas quando foi para o mercado 

corporativo, sentiu a diferença em 

relação ao tratamento de gênero? 

Hoje a senhora ocupa um alto cargo 

de direção e, mesmo nos dias de 

hoje, ainda não é tão comum no 

Brasil ver tantas mulheres nestes 

cargos de liderança. Como isso 

perpassa dentro da Mallory?

Annette - São duas coisas. A primei-
ra coisa é que eu tive bastante sorte logo 
no início porque o meu cunhado na época 
trabalhava na Esmaltec, do grupo Edson 
Queiroz, e eu conheci o Edson Filho que 
me convidou para trabalhar lá, mesmo 
sem falar português. Eu até penso que era 

bonito ter uma inglesa trabalhando. Mas 
o fato é que tive muita sorte de terem me 
aberto as portas e comecei a trabalhar na 
área de exportação. Tanto é que eu fiz um 
trabalho de mais de 30 anos no grupo Ed-
son Queiroz, em várias posições de execu-
tiva e terminei como superintendente na 
Esmaltec. Hoje eu estou na Mallory. O que 
eu diria? Eu tenho mais de 30 anos em car-
gos de gestão no Brasil, assumi (cargos de) 
gerências muito cedo, sempre em empre-
sas familiares, e nunca tive grandes pro-
blemas ou dificuldades para me posicio-
nar. Mas eu tive sim problemas em trazer 
mais mulheres para esses cargos e isso é 
até uma frustração. Hoje eu até consigo ter 
ao meu redor várias mulheres gerentes na 
Mallory, o que até então não tinha conse-
guido. Isso era uma frustração. As pessoas 
sempre diziam que eu era uma inspiração. 
Mas como eu seria uma inspiração se não 
consigo multiplicar isso? Então acho que é 
até um defeito. E não tinha uma razão cla-
ra para não conseguir ter outras mulheres 
nestas posições. Muitas vezes, eu acho que 
é até a própria mulher que enxerga algu-
mas limitações. É óbvio que tem restrições 
dentro das empresas; é óbvio que ainda 
não tem equidade de gênero e nem de sa-
lário; mas eu entendo que a gente como 
mulher precisa se firmar, se posicionar e 
buscar a nossa posição. Hoje eu acho que 
está acontecendo mais, mas ainda temos 
um longo caminho pela frente.

OP - E qual a senhora considera o principal 

entrave para que isso ocorra?

Annette - Acho que não tem só um entrave, são 
vários. Quando você analisa as áreas de gestão 

| EXECUTIVA | Nascida em Huddersfi eld, pequena cidade no norte da Inglaterra, 
Annete de Castro está em Fortaleza há 37 anos. É CEO e vice-presidente da 
Mallory Eletroportáteis e líder do Grupo Mulheres do Brasil no Ceará

ANNETTE 

DE CASTRO

L
ID

E
R

A
N

Ç
A



WWW.OPOVO.COM.BR

SEGUNDA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 29 DE MARÇO DE 2021 5

OP - A indústria passou a vender mais 

de forma direta para o consumidor 

fi nal também não é…

Annette - Sim, a gente aumentou o nos-
so e-commerce. Tanto o nosso e-commer-
ce próprio, como também o trabalho com 
marketplace. E o foco, sem dúvidas, gerou 
um aumento bastante interessante, até 
porque todos os nossos clientes também 
aumentaram suas vendas pelo comércio 
eletrônico. Sem dúvidas, é um canal que vai 
ter uma importância muito maior para to-
dos nós no ramo de eletro portáteis.

OP - Annette, a senhora também está à frente 
do Mulheres do Brasil no Ceará e este é um 
movimento que vem com uma campanha 

muito forte pela vacinação no Brasil. O que 
está sendo feito na prática? Pretendem 
comprar mais vacinas?

Annette - Não, a gente não quer comprar vaci-
na. Entendemos que o Governo tem que comprar 
a vacina, o que a gente quer enquanto socieda-
de civil é unir forças para assegurar que todo o 
resto possa acontecer. A gente tem neste mo-
mento um foco muito forte na pesquisa com os 
municípios que aplicam a vacina para entender 
essa realidade, o que precisa exatamente. Seja 
em termos de logística, de refrigeração, de EPIs, 
de seringas, de internet para assegurar que to-
dos os municípios estejam bem preparados para 
quando a vacina vier. O que a campanha Unidos 
pela Vacina deseja fazer é colaborar com o Go-
verno Federal e apoiar os pequenos municípios e 
dar mais segurança para que eles possam fazer 
o seu trabalho. O movimento Mulheres do Brasil, 
que é liderado pela Luiza Helena Trajano, tem 
como meta ajudar o Brasil a vacinar todo mundo 
até setembro deste ano. Isso significa que todas 
as áreas precisam estar preparadas. E a gente 
entende que a sociedade civil tem que fazer sua 
parte, não dá simplesmente só para cobrar, co-
brar e cobrar do Governo. Nós, por exemplo, da 
Mallory, estamos lançando uma campanha de 
conscientização na região de Maranguape, por-
que falando com a secretaria municipal de saúde 
a gente enxerga que, muito do problema, infeliz-
mente, continua sendo a falta de disciplina das 
pessoas com os cuidados mínimos necessários. 
Continua a festa, continua gente andando sem 
máscara, levando vida normal quando ainda não 
podermos ter esse tipo de liberdade.

OP - Quais foram as principais difi culdades 
identifi cadas e como a indústria pode ajudar?

Annette - A gente já está começando a ver pro-
blemas de logística, desde a logística das pessoas 
para chegar até o local da vacina, a aglomeração 
ao redor dos postos de vacinação. Então existem 
parcerias que estão sendo montadas para ajudar 
nessa logística. Enxergamos dificuldade na re-
frigeração das vacinas; percebemos problemas 
de internet, alguns municípios não estão conse-
guindo dar baixa na prestação da vacina; e tem 
um grande problema na comunicação.

OP - Existe um debate muito forte, em âmbito 
nacional, se a iniciativa privada deveria ou 
não comprar vacinas. Inclusive, houve um 
embate porque uma parte das empresas que 
estavam à frente deste movimento entendia 
que os lotes deveriam ser integralmente 
doados ao Governo e outra parte queria 

doar apenas metade e usar o restante para 

imunizar seus funcionários. Como a senhora 
está enxergando esta questão?

Annette - Em primeiro lugar, eu acho que to-
das as iniciativas são positivas no sentido que 
todo mundo quer fazer sua parte, quer ajudar. 
Temos que tomar muito cuidado com as críticas. 
Agora, o como fazer é a grande raiz do proble-
ma. O Brasil é um dos melhores países do mundo 
de vacinação em massa. Então, a primeira coisa 
é que temos que confiar bastante no Governo e 
na estrutura criada pelo SUS para fazer a vaci-
nação. Entretanto, se tem meios para a socieda-
de civil apoiar, acho que o Governo também tem 
que abrir as portas para permitir essa ajuda. No 
mês passado, quando houve essa situação da 
compra de 33 milhões de vacinas da AstraZene-
ca, pela indústria, tiveram alguns equívocos na 
negociação. O que foi posto era que as empresas 
receberiam as vacinas e doariam 50% para o Go-
verno. O que eu entendo é que isso fere a política 
de vacinação no País, porque é a política de va-
cinação quem define quem deveria ser o público 
prioritário e a gente tem que respeitar aquilo, 
sabendo que o Brasil é especialista em vacina. 
Então, se, porventura, existir alguma situação 
de compra de vacina pela iniciativa privada, 
desde que ele siga a política de vacinação do País 
e desde que isso esteja de acordo com a políti-
ca do Governo, eu não vejo nenhum problema. O 
problema é comprar para uso próprio, ai já tem 
um problema de ética.

OP - Como a senhora avalia a forma com 
que o Governo Federal vem conduzindo esta 
questão da vacinação? E em que medida isso 
vem, de certa forma, difi cultando o processo 
de recuperação da economia?

Annette - É como falei, é sempre muito mais 
fácil criticar. Mas, agora, nós somos um país que 
teve três, quatro ministros da saúde em plena 
pandemia. Qualquer empresa que tenha três ou 
quatro CEOs durante um ano vai sofrer. Infeliz-
mente, tivemos problemas políticos. O que eu con-
sidero o maior erro vem sendo a não antecipação 
da negociação das vacinas. Isso está acontecendo 
em vários países. Eu sou inglesa, a gente viu que lá 
o Governo foi um desastre no início da pandemia 
porque negou-se que existia uma pandemia e par-
tiu para a imunidade de rebanho. E, pronto, a In-
glaterra está em lockdown há quase um ano, mas 
em contrapartida, já em agosto do ano passado, 
estava negociando a vacina.

OP - Neste contexto, como fi cou o 
trabalho do Mulheres do Brasil? 
Antes da pandemia, vocês 

estavam fazendo um trabalho no 
Estado que começava a ganhar 
ritmo, na reinserção de mulheres 
que estão encarceradas, com as 
rendeiras. Como fi cou a realidade 
dessas pessoas que eram 

assistidas pelos projetos?

Annette - Se for falar a nível nacional, a 
gente entrou na pandemia com 40 mil mu-
lheres e hoje está com 76 mil no Mulheres do 
Brasil. Então a gente quase dobrou a quan-
tidade de pessoas que aderiram ao movi-
mento. Quando a gente olha para Fortale-
za, como em qualquer empresa, tomamos 
um susto logo no início, mas, rapidamente, 
começamos a entender e a ver o que podía-
mos fazer. Tínhamos acabado de inaugurar 
a nossa sede, abriu e depois voltamos para 
casa. Mas partimos para digitalizar qua-
se todos os programas que a gente tem. O 
único que a gente teve mais dificuldade foi 
dentro do presídio porque realmente não 
podíamos estar lá dentro com as aulas de 
artesanato e os ciclos de paz e cultura de 
não violência. Realmente não pudemos 
mais fazer isso, mas, em contrapartida, a 
gente conseguiu digitalizar muitas coisas. 
Por exemplo, as artesãs que temos, logo no 
início, a gente partiu para doação, doamos 
mais de cem toneladas de cestas para vá-
rias comunidades que a gente apoia por-
que percebemos que eles tinham parado de 
trabalhar. E no fim do ano passado, a gente 
lançou o nosso e-commerce de artesanato, 
onde estamos comprando o artesanato das 
artesãs e trabalhando no mercado digital. 
É um novo trabalho que iniciamos.

OP - Mas compra este artesanato e faz o quê?

Annette - A gente vende, tem plataforma de e-
commerce, o Terra Artesã, compra artesanato e 
revende. E estamos comprando também de ex-e-
gressas do sistema carcerário que saíram e conti-
nuam fazendo o trabalho de artesanato. Tem um 
programa de melhoria para jovens internas, que 
era presencial, e hoje está acontecendo de forma 
virtual. Tem programa de gestão para as organi-
zações sociais (OSCs), onde conseguimos aumentar 
de 12 para 25 as OCS assistidas por meio da capa-
citação remota. Também lançamos o programa de 
escuta com afeto que tem mais de 30 voluntários 
que oferecem sua escuta para pessoas que estão 
sofrendo psicologicamente na pandemia.

OP - Como a pandemia mudou o portfólio 
da Mallory? Passaram a produzir produtos 
relacionados a essa questão?

Annette - A gente lançou um filtro para venti-
ladores que retém as poeiras que passam no ven-
tilador; lançou um spray de hipoclorito de sódio 
para esterilizar. Estamos com produtos de des-
contaminação de ar entrando no mercado. A gen-
te entrou com alguns produtos para melhoria da 
qualidade do ar das pessoas e neste ano a gente 
continua nessa linha de desenvolvimento.

OP - Acredita que essa é uma das principais 
tendências que devem se fi rmar no novo 
padrão de consumo das pessoas para além 
do comércio eletrônico?

Annette - Eu acredito que o consumidor vai es-
tar mais atento aos produtos de sanitização, lim-
peza e a qualidade do ar. Ele vai ter que ter esta 
preocupação e não é só por causa da pandemia. 
Esse é só um dos vírus que está vindo. Todos falam 
que a próxima guerra é biológica, então a gente vai 
ter que ter mais cuidado, é uma guerra invisível, 
estamos em um planeta com bilhões de pessoas, 
onde não tem mais ar puro, estamos matando 
nossas árvores, então, uma hora vai ter que pagar 
o preço de viver desse jeito. Vamos ter que ter mais 
cuidado daqui para frente, tem que se unir, é um 
caminho sem volta.

ainda são muito masculinas, mas têm áreas em 
que estamos chegando mais rápido. Quando você 
olha o mercado financeiro, bancário, em nível ge-
rencial, a mulher já está chegando com força. Ela 
leva mais tempo para chegar um pouquinho mais 
alto, mas já chega com força. Porém, quando se 
olha para entidades de classe, para a política, ór-
gãos, realmente, a mulher ainda está buscando 
seu caminho. Então um é o próprio ambiente. Dois, 
é que, às vezes, as pessoas ainda lançam dúvidas 
se a mulher vai ter filhos, se vai dar continuidade, 
apesar de que temos que combater isso. Mas, em 
termos de competência, não há o que se questio-
nar e, pelo contrário, têm algumas competências 
que a mulher faz melhor, como agregar valor.

OP - Como a pandemia cruzou o 

caminho da Mallory? E como a 
empresa conseguiu, em meio à crise, 
terminar o ano com crescimento?

Annette - A gente cresceu 20% no ano 
passado, apesar de ter ficado tudo fecha-
do por quase três meses. Fomos uma das 
únicas indústrias de portáteis que teve que 
fechar. A gente entende isso, tivemos que 
fechar, fizemos redução de jornada. Foram 
três meses de zero produtividade, mas fo-
ram três meses de uma nova aprendiza-
gem. Eu acho que, inicialmente, a nossa 
maior preocupação era em como garantir 
a saúde das pessoas e o bem-estar de to-
dos. Não só o físico, como psicológico. Eu 
acho que um dos grandes desafios dessa 
doença era assegurar que as pessoas se 
sentissem seguros, de não pegar a doença, 
de não perder o emprego. Mas, ao mesmo 
tempo, a gente se preocupava em como ía-
mos sobreviver, porque nos dois primeiros 
meses não tinha pedido, só gente que es-
tava deixando de pagar, as lojas fechadas, 
uma série de problemas com todos os nos-
sos clientes. Foi um momento inédito para 
todos nós, um momento em que a área co-
mercial ficou de cabeça baixa, sem saber o 
que fazer, não podia vender e tínhamos que 
organizar nosso dia a dia para sobreviver. A 
nossa sorte é que, com as pessoas em casa, 
elas começaram a precisar de produtos de 
casa. O nosso ramo, a partir do mês de ju-
nho, começou a voltar a ter uma demanda 
bastante interessante e isso foi acelerando 
até o final do ano passado. O que também 
gerou outros problemas porque as outras 
indústrias, os fornecedores de matérias
-primas, não estavam preparados para 
atender a esse aumento de demanda. Não 
tivemos um momento de calma em 2020. 
Foram momentos de estado de choque, 
inicialmente. Depois a gente começou a 
ver uma luz no fim do túnel e, quando este 
túnel abriu, começamos a ter problema de 
falta de matéria-prima, de inflação nos 
custos de matéria-prima.

OP - Mas a Mallory conseguiu não demitir?

Annette - Ao contrário, a gente aumentou em 
aproximadamente 35% o quadro de funcionários 
em 2020. Tivemos um pequeno momento, no início 
da pandemia, que a gente demitiu, mas não por 
causa do Covid-19, mas porque o nosso negócio é 
sazonal. A gente fabrica ventilação, então, sempre 
em março e abril temos uma queda, onde saem al-
gumas pessoas, e voltam no mês de agosto. Tive-
mos uma pequena queda no mês de março, mas se 
eu for comparar o início do ano passado com o fim 
do ano passado, crescemos 35% porque a deman-
da veio muito forte a partir do mês de agosto. E a 
gente tinha que tentar recuperar os volumes per-
didos nos três meses em que estivemos parados.

OP - Já se resolveu a questão da ruptura da 
cadeia, da falta de insumos?

Annette - Não, eu acredito que a gente vai ter 
um 2021 muito difícil. Se você for analisar a situa-
ção do ano passado, o nosso comitê de crise co-
meçou no início de janeiro porque dependemos 
muito da China e o Covid estourou na China em 
janeiro e fevereiro, no ano novo chinês. Montamos 
o comitê de crise justamente para entender o que 
faríamos com a falta de abastecimento, porque 
para nós eles não iriam mais nos abastecer, não 
voltariam do ano novo chinês no ano passado, en-
traram em lockdown. Os chineses, obviamente, 
deixaram de abastecer naqueles meses de feve-
reiro, março e abril, mas quando eles começaram 
a voltar, éramos nós que estávamos entrando em 
lockdown. Vários de nós estavam cancelando pe-
didos, atrasando pedidos, porque realmente o 
País estava parado. Quando começou a voltar, veio 
o desequilíbrio no mercado internacional. As de-
mandas voltaram, os chineses começaram a su-
bir a sua produção, aqui o pessoal também tentou 
aumentar a produção, mas veio a inflação e tam-
bém aconteceu uma coisa no último quadrimes-
tre do ano passado que foi a falta de navio para 
abastecer o Brasil. Só para ter uma ideia, a gente 
pagava menos de US$ 2 mil em um contêiner da 
China em fevereiro do ano passado, hoje a gente 
está pagando US$ 10 mil. Este desequilíbrio de 
oferta fez com que tudo que estava saindo da Chi-
na, você tinha que pagar o adicional no seu frete 
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para poder receber sua mercadoria. A situação de 
frete internacional está no pico ainda. O ano novo 
chinês acabou de terminar, nós vamos sentir o 
que vai acontecer, mas estamos pagando o auge 
do frete da China. E a falta de matéria-prima e a 
inflação nos preços ainda continua, não teve um 
equilíbrio de oferta e demanda.

OP - Mas já é possível vislumbrar uma luz no 
fi m do túnel?

Annette - Eu fiz a nossa reunião de conselho 
hoje pela manhã (no dia 24 de fevereiro de 2021) 
e eu disse para eles que eu não sei como é que vai 
ser. Eu não sei como o dólar vai ficar, como o frete 
estrangeiro vai ficar, o abastecimento de matéria
-prima, a demanda no Brasil, se o mercado con-
tinuará aberto. Ninguém sabe o que vai acontecer. 
Se a gente vai ter uma queda e depois vamos enga-
tar uma recuperação igual a do ano passado ou se 
teremos um momento mais demorado de pande-
mia e não vamos ter a mesma recuperação.

OP - Você acredita então que é um cenário 
pior do que no ano passado?

Annette - A gente diz que é menos pior porque 
a gente já viveu a pandemia. Então estamos com 
a cabeça antenada para passar de um lado para o 
outro, para repensar estratégias. Mas se formos 
analisar que tivemos uma rápida recuperação no 
ano passado, eu não sei se isso vai se repetir. O au-
xílio emergencial não vai vir nos mesmos valores, 
as pequenas e médias empresas estão sofrendo 
muito e para a gente ter uma economia saudável 
precisamos que todos os níveis da economia este-
jam funcionando. 

OP - Quais as principais mudanças que 
a Mallory fez para atravessar por este 
momento de maior turbulência?

Annette - O primeiro foi o trabalho de home 
office pela segurança de todos. E, de modo geral, 
esse trabalho de home office gera uma produti-
vidade, apesar de ter as suas deficiências. Obvia-
mente, tivemos também um foco muito forte na 
redução de custos, isso é um trabalho diário em 
todas as áreas, além de automatização de dados e 
de inteligência comercial.

O POVO MAIS

MAIS.OPOVO.COM.BR

O assinante O POVO leu em primeira mão e na 
íntegra esta entrevista no OP+.
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Resultado é superior ao nacional que foi de 

3,6%. Produto com maior crescimento foi 

o seguro patrimonial, com alta de 30,7%. 

Seguro de vida também foi destaque e 

cresceu 14,8%

O mercado de seguros no 
Ceará cresceu 19,9% no perío-
do entre fevereiro de 2020 e 
janeiro de 2021. É o que apon-
ta pesquisa da das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização (CN-
Seg). O resultado é superior ao 
registrado na esfera nacional, 
que foi de 3,6%.

O contexto da pandemia 
atingiu de formas diferentes os 
diversos tipos de produtos que 
compõem esse segmento. En-
quanto, a venda de seguros de 
viagem despencou 84,2%, mo-
tivada pelas restrições sanitá-
rias impostas à circulação de 
pessoas, itens como seguro pa-
trimonial e seguro de vida tive-
ram altas expressivas de 30,7% 
e 14,8%, respectivamente.

Já na comparação entre ja-
neiro de 2021 e janeiro de 2020, 
a alta do setor segurador no 
Estado foi mais modesta, de 
0,3%. A maior alta nesse cri-
tério foi a do setor patrimonial 
(52,9%), seguida por transpor-
tes (38,6%) e marítimos e aero-
náuticos (36,1%).

O comparativo entre iguais 
período de anos diferentes é, 
particularmente importante, 
quando se leva em conside-
ração que, no ano passado, o 
Ceará e o Brasil ainda não ti-
nham casos registrados de 
Covid-19. Além disso, segundo 
a CNSeg, tanto os dados esta-
duais quanto os nacionais se 
deram sobre uma base com-
parativa que já era alta.

Nesse sentido, conforme o 
relatório da entidade, “as maio-
res contribuições partiram do 
segmento de Danos e Respon-
sabilidades, com alta de 10,4% 
sobre janeiro de 2020, ao passo 
que o segmento de Cobertura de 
Pessoas avançou 1,4%”. “Os Tí-
tulos de Capitalização tiveram 
receitas reduzidas em 1,5%”.

O documento aponta ainda 
que em termos de arrecadação 

absoluta, os destaques do pe-
ríodo foram: Planos de Vida 
Risco (R$ 3,7 bi, crescimento 
de 5,3%); Patrimonial (R$ 1,4 
bi, 17,1% maior); Rural (R$ 442 
milhões, incremento de 22,5%); 
Habitacional (R$ 404 milhões, 
11%) e Transportes (R$ 363 mi-
lhões, 17,5%).

De acordo com o presiden-
te da CNSeg, Marcio Coriola-
no, “todos eles são ramos que 
tiveram desempenho consis-
tente no ano de 2020, reve-
lando as preferências priori-
tárias dos consumidores em 
torno de proteção da vida, 
proteção e investimento nas 
residências e mobilidade das 
cargas transportadas”.

Nesse sentido, o diretor 
regional da Icatu Seguros no 
Nordeste, Henrique Jenkins, 
destaca que o segmento de se-
guros de vida na região teve 

ADRIANO QUEIROZ

adriano.queiroz@opovo.com.br

Economia

Primeiramente, o con-
sumidor tem de saber que 
quando você firma um con-
trato como esse está ten-
tando minimizar riscos. Ob-
viamente, quanto maior o 
patrimônio envolvido, maior 
o risco envolvido e maior é 
o valor da prestação que vai 
ser cobrada pela segurado-
ra. No entanto, tem vários 
tipos de seguros. Por exem-
plo, quando é seguro contra 
incêndio, muito comum nos 
aluguéis de imóveis, você 
pode ver que valor é baixo. 
Por quê? Porque o risco de 
acontecer um incêndio é me-
nor do que, por exemplo, de 
acontecer um furto ou um 
acidente de carro. Então, a 
primeira coisa que o con-
sumidor tem que ver são as 
condições do seguro. Saber 
pesquisar é sempre interes-
sante. Existem corretores de 
seguro que fazem esse traba-
lho. Alguns corretores, inclu-
sive, têm acesso a várias se-
guradoras. Muitas vezes, ele 
faz uma pesquisa de mercado 
para auxiliar o consumidor. 
Obviamente, quando aconte-
ce o sinistro que é o evento 
do qual você está tentando 
se resguardar, você também 
tem que ter o cuidado de não 
infringir a apólice do seguro. 
Aí é interessante ter algum 
profissional que lhe orien-
te. Pode ser um corretor de 
confiança ou um advogado de 

É preciso estar atento 
aos detalhes da apólice

confiança, alguém que possa 
ler essa apólice para que não 
seja infringida nenhuma das 
normas desse contrato e, por 
consequência, para evitar 
que não seja pago o valor do 
seguro. Que isso é muito co-
mum. Em certos momentos, 
algo acontece e quando a pes-
soa vai ver não estava previs-
ta essa situação na apólice de 
seguro. Quando você faz um 
seguro de carro, por exem-
plo, tem que ficar bem claro 
quem serão os condutores. 
Até porque isso também vai 
ter impacto sobre o valor. 
No caso, dos seguros de vida 
também deve-se ter mui-
to cuidado em não esconder 
doenças pré-existentes. Já 
houve casos de pessoas que 
tinham câncer e fizeram o 
seguro escondendo essa in-
formação e quando acontece-
ram os óbitos as seguradoras 
descobriram e se recusaram 
a fazer o pagamento.

PONTO DE VISTA

THIAGO FUJITA, 

presidente da Comissão do Direito 
do Consumidor da OAB-CE

crescimento de 12% em 2020, 
e no Ceará cresceu ainda mais 
16%”. Por outro lado, ele obser-
va que “o segmento de previ-
dência privada teve um cená-
rio bastante difícil. As pessoas 
preferiram optar por guardar 
dinheiro em vez de investir em 
seguros ligados à previdência. 
No Nordeste, a redução foi de 
3,2% e, no Ceará, a queda foi 
anda maior, de 8%”.

Apesar dessa baixa em par-
ticular, Jenkins, avalia que “o 
mercado vem crescendo nos 
últimos anos, sempre na casa 
dos dois dígitos. É uma tendên-
cia, mas, na parte do seguro de 
vida, as pessoas começaram 
a enxergar o produto de uma 
forma ainda mais forte no mo-
mento da pandemia. Tanto as 
empresas estão contratando 
mais para os seus funcionários, 
quanto pessoas físicas vêm ad-
quirindo mais o produto. Elas 
passaram a pensar mais sobre 
como fi cariam suas famílias e 
como protegê-las”.

Gabriel Savian, diretor da 
Embracon Corretora de Segu-
ros, também destaca a pujan-
ça do setor de seguros no Cea-
rá e no Brasil, como um todo. 
“Quando a gente fala na rea-
lidade do seguro de vida, por 
exemplo, há um crescimento 
muito forte desde 2017. Na-
quele ano, pela primeira o vo-
lume de prêmio transacionado 
desse tipo de seguro, no País, 
ultrapassou o dos seguros de 
automóvel”, exemplifi ca. Para 
ele, isso refl ete também uma 
mudança de cultura. “O bra-
sileiro nunca foi muito assíduo 
com a questão do seguro de 
vida, mas isso vem mudando, 
e há muito campo para as se-
guradoras trabalharem”.

Sobre o Ceará, ele ressalta 
a particularidade de o merca-
do de seguros do Estado estar 
entre os cinco maiores do País, 
na chamada inclusão em segu-
ro, que é quando se compra um 
bem e já se atrela a ele o seguro 
correspondente. Isso ocorre, 
segundo Savian, principalmen-
te na venda de consórcios e é 
também uma forma de segurar 
a própria dívida. 
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Na parte do seguro 

de vida, as pessoas 

começaram a 

enxergar o produto 

de uma forma 

ainda mais forte 

no momento da 

pandemia

HENRIQUE JENKINS

Diretor regional da Icatu 
Seguros
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A advogada Ana Virgínia 
Porto de Freitas sempre se 
preocupou em fazer seguro de 
automóveis e no passado já ha-
via comprado seguros de vida e 
de apartamento, hábito que foi 
abandonado com os anos.

Com o advento da pandemia 
ela resolveu voltar a comprar 
os dois produtos. “Faz seguro 
de vida assim que os meus fi -
lhos nasceram e depois deixei. 
O seguro do apartamento deixei 
de fazer uma época, mas tam-
bém voltei a fazer, depois de 
algumas ocorrências aqui em 
Fortaleza, como desabamentos 
e incêndios”.

Para ela, voltar a consu-
mir esse tipo de serviço foi 
fundamental pela confi ança 
que tinha em sua corretora. 
“Já fui assaltada e sequestrada 
um pouco antes da pandemia. 
Ela resolveu tudo para mim. 
Acho isso muito importante na 
relação com um corretor. O as-
salto também me motivou a fa-
zer o seguro de vida. Fortaleza 
nos dá muita insegurança. E eu 
sou uma pessoa muito ansiosa 
e gosto de ser previdente, estou 
sempre planejando uma pre-
caução”, relata.

Já a consultora de comuni-
cação e marketing e terapeuta 
reiki, Luciana Menezes Monte, 
conta que não estava satisfeita 

com o valor do seguro do car-
ro que possui e quando che-
gou o período de renovação 
essa insatisfação a fez buscar 
uma corretora de confi ança. 
“Acabei encontrando em um 
grupo nas redes sociais de mu-
lheres empreendedoras e, de 
cara, ela já me deu um primei-
ro orçamento mais em conta. 
Então, eu fechei imediatamente 
porque ela conseguiu realmen-
te um preço bom, com uma boa 
operadora de seguros tam-
bém”, relembra.

Ela diz que também sem-
pre faz seguro de viagem e que 
também cogita comprar um 
seguro de vida. “Com a pande-
mia, pensei em fazer um segu-
ro de vida, principalmente no 
primeiro momento. Dei uma 
olhada em uma proposta e não 
achei tão caro. Então, é uma 
possibilidade, sim”, afi rma.

Por sua vez, Jaciara Car-
neiro, corretora há 20 anos, 
é taxativa ao defender a im-
portância de se consultar um 
profi ssional do segmento an-
tes de se contratar um seguro. 
“O nosso papel é como o de um 
advogado. Você pode ir para a 
justiça sem um advogado? Não. 
Você pode ir para o mercado de 
seguros sem um corretor? Não 
deve, porque você pode fazer 
besteira e porque aquela pessoa 

tem formação específi ca para ir 
atrás do produto certo para o 
seu caso”, compara.

“Normalmente, a gente co-
nhece o cliente, qual é a rea-
lidade dele. Eu tenho clientes 
que moram no subúrbio e ou-
tros que moram na Avenida 
Beira-Mar. Aí, as realidades são 
completamente diferentes. E é 
dentro desse perfi l que eu veri-
fi co qual a melhor opção de se-
guro para ele”, conclui Jaciara.

Além do preço cobrado pelo serviço, atenção com as condições do cliente são 

defi nidoras para o fechamento do contrato

RELAÇÃO DE CONFIANÇA 
ENTRE CORRETOR E 
CONSUMIDOR É FUNDAMENTAL

O nosso papel é 

como o de um 

advogado. Você 

pode ir para a 

justiça sem um 

advogado? Não. 

Você pode ir para 

o mercado de 

seguros sem um 

corretor? Não 

deve”

Juciara Carneiro
Corretora de seguros

AURELIO ALVES

ANA VIRGÍNIA voltou a fazer 
seguros após a pandemia

DIVULGAÇÃO

LUCIANA mudou de corretora antes 
de renovar seguro de carro

Fonte: CNSeg
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Acumulado 
(JAN-20 ATÉ JAN-2021) 
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e garantia

Marítimos e 
aeronáuticos

Transportes
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68,2%
61,5%

Responsabilidade 
civil Rural

Planos 
tradicionais

57,8%

16,3% 
9,7%

DADOS DO CEARÁ

MERCADO DE SEGUROS

MAIORES ALTAS MAIORES QUEDAS

 meses móveis 
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ALTA DE ,%
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36,1%
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civil
Planos 

tradicionais

10%
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7,8%
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49,2%

29,1%
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Crédito e 
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civil
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Garantia 
estendida Capitalização

5,80%

4,40%

8,90%

MAIORES QUEDAS

Planos 
Tradicionais Automóvel Capitalização

4,4%

1,5%

8,4%

DADOS DO BRASIL
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A nova realidade da Covid-19, 
alterada sobretudo em meio a 
decretos de isolamento social e 
medidas como lockdowns, não 
impôs mudanças somente na 
economia e no cotidiano dos 
brasileiros. Um ano após os pri-
meiros casos da doença no Cea-
rá, partidos políticos também 
vivem hoje novo contexto de olho 
em manter articulações para 
eleições de 2022 no Estado.

“Tudo se dá por meio vir-
tual”, resume o presidente do PT 
Fortaleza, vereador Guilherme 
Sampaio. “O meio virtual per-
mite convidar pessoas do âm-
bito nacional, líderes do parti-
do, parlamentares, pessoas da 
academia, para contribuírem”, 
diz. Ele afirma que, com a nova 
realidade, a sigla tem investi-
do na formação de “militantes 
educadores”, sobretudo no meio 
digital, com eventos online como 
na atual “Jornada Paulo Freire de 
Formação Política”.

“É algo que sempre esteve 
com o partido desde a fundação, 
que arrefeceu um pouco durante 
nossos governos, e que agora se 
faz urgente”, diz, destacando que 
a ação segue mote de discurso 
recente do ex-presidente Lula 
(PT). “Há a necessidade de orga-
nizar a população no enfrenta-
mento à pandemia, na luta pela 
vacina, pelos suprimentos”.

Maior partido do Ceará, com 
quase 30% de todos os assentos 
da Assembleia Legislativa, o PDT 
também tem mantido atividade 
de militância com as redes so-
ciais. O foco da sigla tem sido so-
bretudo em transmissões ao vivo 
com suas principais lideranças, 
como o ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT). Neste mês, por exemplo, o 
ex-senador e presidente de hon-
ra do partido no Ceará, Flávio 
Torres, participou de um debate 
virtual sobre a história da sigla.

Como a filiação de militan-
tes e pretensos candidatos se 
dá há vários anos totalmen-
te pela Internet, esta seara da 
atuação política dos partidos 
sofreu poucas alterações com 
a pandemia. Negociações di-
retas entre partidos e políticos 

com mandato, no entanto, aca-
baram tendo que se adaptar à 
nova realidade no Estado.

Líder do maior partido de 
oposição do Estado, o Pros, o de-
putado Capitão Wagner diz que a 
sigla vinha conseguindo manter 
agenda de reuniões e na busca 
por novos quadros no Interior, 
mas admite que ela “pratica-
mente paralisou” atividades com 
a chegada da segunda onda da 
Covid no Estado. “Por conta da 
pandemia, acho que não é nem 
legal ficar focando em política e 
crescimento partidário”, diz.

“Assim que o lockdown se 
encerrar vamos nos sentar pre-
sencialmente, conversar e pla-
nejar algumas ações”, continua. 
Apesar disso, Wagner destaca 
que o partido acompanha de 
perto o movimento de políticos 
do Interior que desejam migrar 
para o partido. “Acredito que 
vamos ter uma ampliação dos 
quadros, mas não é a prioridade 
nesse momento”, diz.

| MUDaNÇaS | Partidos políticos 

entraram em contextos cada vez mais virtuais, tanto para filiações como para formação de militância

Como os partidos se 
adaptam ao isolamento 
imposto pela pandemia

carlos mazza
carlosmazza@opovo.com.br
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Há a necessidade 

de organizar a 

população no 

enfrentamento à 

pandemia”

Guilherme sampaio, 
presidente do pt Fortaleza

O momento atual é 

de menos política 

partidária e mais 

engajamento com a 

ciência”

luiz pontes, presidente do 
pSdB Ceará

Acho que não é nem 

legal ficar focando 
em política e 

crescimento 

partidário agora”

capitão wagner, presidente do 
pros Ceará

Sedes municipais e estaduais 
dos partidos, no entanto, estão 
quase todas fechadas ou com 
o funcionamento reduzido. O 
presidente do PSDB Ceará, Luiz 
Pontes, destaca que o partido 
tem seguido esta determinação, 
mantendo a atividade “ao que 
é essencial”. “Temos orientado 
nossos dirigentes e filiados a se-
guir à risca as instruções das au-
toridades de saúde”.

“O momento atual é de me-
nos política partidária e mais 
engajamento com a ciência e os 
cuidados sanitários”, diz Pontes, 
que ainda se recupera após pas-
sar 60 dias internado em razão 
da Covid-19, no início do ano. 
“Ainda assim, tenho alinhado 
muitas decisões em conversas 
virtuais, conversando com o 
senador Tasso Jereissati, o Ro-
berto Pessoa (prefeito de Mara-
canaú), o Carlos Matos (ex-depu-
tado estadual)”, afirma.

Mesmo distante do PSDB 
no espectro ideológico, o Psol 

no Ceará segue linha seme-
lhante na questão da pande-
mia. “A palavra de ordem da 
hora é respeito, muito res-
peito pela vida das pessoas, 
pelas que se foram, pela dor 
de suas famílias, e por todas 
e todos nós que estamos lu-
tando para sobreviver”, afir-
ma o presidente do partido 
no Estado, Ailton Lopes.

Segundo ele, plenárias e 
encontros do partido seguem 
acontecendo, “exclusivamente 
online”, e a filiação deve ter ba-
lanço a partir do início de abril. 
“Chega a ser indizível tanta 
gente perdendo pessoas muito 
queridas para algo que pode-
ria ser evitado, se tivéssemos 
vacinas suficientes ao invés de 
um governo negacionista que, 
além de atrapalhar medidas 
sérias como o distanciamento 
social, ainda não faz nada para 
proteger o emprego e a renda 
das pessoas em um momento 
único como esse”, diz.

A forçA de 

cAdA siglA

oS partiDoS No 
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mDb 
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Filiados: 35.612
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pl 
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prefeitos: 1 
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Integrantes da chamada 
“cota política” da gestão José 
Sarto (PDT), que inclui cargos 
comissionados com perfil de 
indicação predominantemen-
te político, possuem salários 
em diversas faixas, chegando 
até o valor máximo de cerca 
de R$ 20 mil mensais.

No último sábado, O POVO 

publicou reportagem deta-
lhando cerca de 50 das prin-
cipais indicações políticas da 
máquina administrativa da 
Prefeitura, que inclui três ve-
readores eleitos, 17 candida-
tos derrotados na eleição de 
2020 e uma série de persona-
lidades políticas e religiosas, 
dirigentes partidários ou até 
mesmo parentes de parla-
mentares do Estado.

Entre os maiores salários, 
estão os 19 indicados políticos 
que ocupam a titularidade de 
secretarias ou órgãos equi-
valentes na gestão munici-
pal. Neste patamar, cada um 
possui remuneração bruta 

– antes dos descontos oficiais 
– padrão de R$ 18.190. 

Como a maioria destes ti-
tulares recebe ainda uma aju-
da de custo de pouco mais de 
R$ 2 mil, vários deles ficaram 
com remuneração bruta men-
sal de cerca de R$ 20,3 mil em 
janeiro e fevereiro deste ano.

Estão nessa “elite” da má-
quina municipal, por exem-
plo, o ex-vereador Ésio Fei-
tosa (PSB), que não conseguiu 
reeleição e foi indicado por 
Sarto para a Coordenadoria 
de Articulação Política da ges-
tão, com status de Secretaria. 
Com os descontos do Imposto 
de Renda e afins, ele terminou 
em fevereiro com remunera-
ção de cerca de R$ 15,3 mil.

Outros nessa faixa in-
cluem a ex-vereadora Mar-
ta Gonçalves (PL) – esposa 
do prefeito de Eusébio, Aci-
lon Gonçalves (PL), e mãe do 
prefeito de Aquiraz, Bruno 
Gonçalves (PL) – o advogado 
Mosiah Torgan (PDT) – filho 

| iNDicaÇÕES | Parte dos derrotados da eleição e 

indicados de políticos “abrigados” possuem altos salários. Relação foi publicada pelo O POVO no sábado

Salários da “cota 
política” da gestão Sarto 
vão até R$ 20 mil 

do ex-vice prefeito Moroni 
Torgan – e Ozires Pontes – 
filho do presidente do PSDB 
Ceará, Luiz Pontes.

 Os três vereadores indica-
dos para a gestão, Michel Lins 
(Cidadania), Elpídio Nogueira 
(PDT) e Raimundo Filho (PDT), 
também estão nessa faixa. 
Em entrevista ao O POVO, 
Michel Lins minimiza a ques-
tão e destaca que ele próprio, 
assim como outros indicados, 
possuem perfil híbrido entre o 
técnico e o político.

“Isso é uma grande men-
tira que a oposição quer im-
plantar, de que políticos não 
podem ser indicados porque 
não são técnicos. Por quê? 
Eu mesmo sou político e sou 
técnico, já coordenei proje-
to que foi considerado refe-
rência para o Brasil. Tenho 
formação e estou cursando 
pós-graduação nessa área de 
administração pública”.

Após essa faixa, outros 
indicados políticos possuem 

Fabio liMa

paço Municipal abriga variadas 
forças políticas após eleição de Sarto

salários inferiores diver-
sos, dependendo do tipo de 
cargo que ocupam. Secre-
tário-executivo da Cultura, 
por exemplo, o ex-verea-
dor Evaldo Lima (PCdoB) 
tem salário bruto de cerca 
de R$ 13,6 mil. Outro indi-
cado nesta mesma função e 
faixa salarial é o ex-depu-
tado estadual e ex-prefeito 
de Limoeiro do Norte, Paulo 
Duarte, hoje secretário-exe-
cutivo de Segurança Cidadã. 

Indicados políticos que 
ocupam cargos de gerência 
em autarquias ou empresas 
municipais possuem faixa 
salarial igual. Por exemplo, a 
atual presidente do Imparh, 
Débora Marques, aparece na 
folha da Prefeitura com salá-
rio de R$ 13,6 mil. Ela foi can-
didata a vereadora pelo PMB 
em 2020, alcançando 8 votos.

O POVO tentou ouvir a Pre-
feitura de Fortaleza sobre o 
caso, mas não obteve respos-
ta. (Carlos Mazza)

secretários ou titulares 
de órgãos municipais 
possuem perfil 
marcadamente político

19
mil é o salário bruto 
para este tipo de 
cargo, fora eventuais 
ajudas de custo

R$18,1

Em vigor há cinco anos, a 
Lei Antiterrorismo pouco tem 
sido utilizada em investigações 
da Polícia Federal e resultou na 
condenação de 11 pessoas. Nas 
maiores operações contra su-
postos terroristas no País houve 
casos em que a Justiça recusou 
as acusações e de suspeitos que, 
após prisões preventivas, não 
foram processados. Nas últimas 
semanas, porém, o governo se 
movimentou para reabrir a dis-
cussão de um projeto que pode 
ampliar o alcance das ações de 
contraterrorismo.

Levantamento do Estadão 
com base em dados dos Tribu-
nais Regionais Federais (TRFs), 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e procuradorias regionais 
chegou a apenas quatro senten-
ças condenatórias pelo crime no 
País - uma delas anulada pos-
teriormente - com um total de 
11 réus condenados (mais infor-
mações nesta página). Há ações 
penais sob sigilo, mas sem indi-
cação de que teriam resultado 
em condenação.

Desde que a Lei Antiterro-
rismo entrou em vigor, foram 
abertos 63 inquéritos para in-
vestigar suspeitas desse tipo. 
A média é de uma investigação 
iniciada por mês, um volu-
me abaixo da produção da PF 
em outras áreas. Só no ano de 
2020, a corporação abriu 490 
inquéritos contra supostas or-
ganizações criminosas e 1.032 
por suspeitas de peculato.

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, autorizou a criação 
de uma comissão para debater 
a regulamentação do combate 
ao terrorismo. O texto original 
foi elaborado em 2016 pelo ma-
jor Vitor Hugo (PSL-GO) - que à 
época era consultor legislativo 
da Casa - e apresentado pelo 
então deputado Jair Bolsona-
ro, mas foi arquivado. Em 2019, 
eleito deputado, Vitor Hugo fez 
alterações no texto e o apresen-
tou de novo, com aval do presi-
dente. Proposta não havia avan-
çado até autorização de Lira.

Em 5 anos, 
lei condenou 
11 réus

aNtitErroriSmo
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A AÇÃO da ministra Damares 
contra Ciro Gomes é rejeitada

JUIZ LIVRA CIRO DE 
PROCESSO MOVIDO 
POR DAMARES

O 
juiz Ricardo Emídio de Aquino Nogueira, da 3ª Vara 
Criminal de Fortaleza, rejeitou ação proposta pela mi-
nistra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Hu-
manos) contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) por 

calúnia, injúria e difamação. Na sentença, o magistrado aponta 
existência de erros formais na queixa-crime apresentada pelos 
advogados de Damares, e reconhece ausência de prazo para que 
ela apresente nova ação contra o pedetista. A ministra já apre-
sentou recurso, que segue em análise pela Justiça cearense.

Segundo o magistrado, a defesa de Damares apresentou sem 
a previsão de poderes especiais de procuração, “totalmente 
em desacordo com o disposto pela norma processual penal”. 
Como o prazo decadencial para oferecimento de queixa 
em casos de crimes contra a honra é de seis meses, o juiz 
também reconheceu a extinção de punibilidade contra Ciro 
no caso. Damares apresentou recurso contra a sentença, 
que ainda não foi julgado.

A ação da ministra contra Ciro Gomes tem base em episódio 
ocorrido em maio de 2020, em entrevista do pedetista ao 
canal de Youtube Jornal do José, com 167 mil inscritos. Na 
ocasião, o ex-ministro faz uma série de críticas contra 
Damares, a quem chega a chamar de “bandida nazifascista”. 
A ação foi apresentada no final do ano passado, mas só 
chegou à Justiça do Ceará em 9 de fevereiro. 

“Esta bandida dessa Damares, que eu sei bem o que eu estou 
dizendo, é uma bandida nazifascista. É uma bandida. Sabe 
essa nazistinha que eu não vou dizer o nome, essa nazistinha 
que financia esse acampamento dos 300? Essa menininha 
era assessora da Damares”, disse, em referência à ativista 
de extrema-direita Sarah Winter. Ciro continua: “O cara que 
veio insuflar as milícias aqui, que deram um tiro no peito 
do meu irmão, era funcionário da Damares (...) ou seja, a 
Damares é a bandida que está se prestando a esse serviço 
dos filhos bandidos e da quadrilha do Bolsonaro”.

EVARISTO SÁ/AFP

GOVERNO BOLSONARO

Não é o primeiro embate de Ciro com integrantes do governo 
federal na Justiça. No início de março, o ministro da Justiça, 
André Mendonça, pediu que a Polícia Federal instaurasse 
inquérito para apurar suposto que o ex-ministro teria praticado 
contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro já havia 
processado Ciro outra vez, ainda em abril de 2019, depois que 
o adversário disse em entrevista de rádio que ele recebeu 
dinheiro da JBS “camuflado” de repasses do PP.

ANDRÉ FERNANDES

Ainda na seara dos processos por danos morais: A jornalista 
Patrícia Campos Mello, que conseguiu na Justiça de São Paulo 
uma indenização de R$ 20 mil por ataques que recebeu de Jair 
Bolsonaro, também processa o deputado estadual cearense 
André Fernandes (Republicanos) em ação semelhante.

No caso envolvendo o presidente, a repórter acionou a 
Justiça após sofrer um ataque, de cunho sexual e machista, 
em fevereiro de 2020. “Ela queria, ela queria um furo. Ela 
queria dar o furo [risos] a qualquer preço contra mim”, disse 
Bolsonaro, em conversa com simpatizantes em frente ao 
Palácio da Alvorada. No meio jornalístico, a palavra “furo” é 
usada para identificar uma informação exclusiva. 

Patrícia Campos Mello foi autora de uma série de reportagens 
que revelaram um esquema irregular, financiado por 
empresários simpáticos a Bolsonaro, de disparo em massa 
de mensagens nas eleições de 2018. Desde a revelação 
do esquema, a jornalista passou a ser alvo de ataques de 
apoiadores do presidente nas redes sociais, inclusive André 
Fernandes. Em uma publicação feita no Twitter, o deputado 
chegou a acusar a jornalista de “oferecer sexo” em troca de 
matérias que prejudiquem Bolsonaro.

A decisão contra Bolsonaro, expedida na semana passada pela 
juíza Inah de Lemos e Silva Machado, da 19ª Vara Cível de São 
Paulo, reconhece falsidade de afirmações semelhantes e diz 
que o presidente violou “a honra da autora, causando-lhe dano 
moral”. Além dos R$ 20 mil, Bolsonaro também foi condenado a 
pagar custas processuais e honorários advocatícios no valor de 
10% da condenação. O presidente ainda pode recorrer no caso.

CARLOS 
MAZZA ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
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CARLOSMAZZA@OPOVO.COM.BR
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Após mais da metade do 
mandato, não há um programa 
de impacto nacional que tenha 
sido criado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, seja na área econô-
mica ou social. Ao contrário dos 
seus antecessores que deixa-
ram legados como Bolsa Família 
(Lula), Minha Casa, Minha Vida 
(Dilma), Bolsa Escola e comba-
te à infl ação (FHC) e Plano Real 
(Itamar), Bolsonaro não tem 
nenhuma marca que carregue 
o carimbo de sua gestão. E tudo 
indica que nada mudará até o 
fi m de seu governo.

A reportagem ouviu diversos 
cientistas políticos para ana-
lisarem o cenário de paralisia 
do governo. De saída, todos re-
jeitam a tese de que as limita-
ções impostas pela pandemia 
do coronavírus justifi cam o en-
gessamento generalizado. Pelo 
contrário. A tragédia sanitária, 
avaliam os especialistas, pode-
ria ter sido uma “chance” de o 
governo carimbar a sua gestão. 
No lugar disso, porém, o que se 
viu foi a completa falta de pla-
nejamento. Até mesmo o auxílio 
emergencial, que Bolsonaro hoje 
chama para si, só saiu do papel 
como saiu após forte pressão do 
Congresso para ampliar seu va-
lor, dos R$ 200 propostos pelo 
governo para os R$ 500 e fi nal-
mente os R$ 600, que foram pa-
gos em sua primeira etapa.

“Esse cenário que vivemos é 
resultado do caráter acidental 
deste governo. A ausência dessa 
agenda presidencial e de pla-
nejamento já era muito visível 
desde o início. Não é por acaso 
que víamos Bolsonaro recorrer 

à fi gura de um Posto Ipiranga 
para se referir ao ministro Paulo 
Guedes, tomando emprestada 
essa imagem de boa reputação. 
Fez isso com Sergio Moro na 
Justiça também, ao apresentar 
seus superministérios. Essa ex-
ploração de imagem e reputa-
ção cumpria, naquele momento, 
a função de ocupar o vácuo da 
sua agenda eleitoral, que nunca 
existiu”, diz a cientista política 
Magna Inácio, professora do De-
partamento de Ciência Política 
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG).

Bolsonaro tentou tomar 
para si o programa habita-
cional Minha Casa, Minha 
Vida, criando uma relei-
tura da iniciativa petista 
com o lançamento do Casa 
Verde Amarela. A realida-
de é que a proposta ainda 
não funciona efetivamente 
e enfrenta resistências do 
setor de construção. 

O aumento no custo dos ma-
teriais também tem levado em-
presas a suspenderem o lança-
mento de novos projetos. Como 
há um teto para o preço dos 
imóveis, as construtoras não 
conseguem repassar esse au-
mento e acabam desistindo do 
projeto. Isso prejudicou a classe 
mais pobre, que busca os imó-
veis mais baratos.

Dentro da agenda liberal 
encampada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, pri-
vatizações de grandes esta-
tais como o Grupo Eletrobrás 
e Correios enfrentam forte 

EM VEZ de ações concretas, polêmicas 
marcam mandato de Bolsonaro
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| BALANÇO | Ao contrário de antecessores, que deixaram 

Bolsa Família (Lula), Bolsa Escola (FHC) e Plano Real (Itamar), 

Bolsonaro ainda não tem marca com carimbo de sua gestão

Após 2 anos e 3 meses, 
Bolsonaro ainda não 
emplacou “marca” positiva

resistência no Congresso Na-
cional e têm difi culdades em 
avançar. Até mesmo em te-
mas onde o governo consegue 
caminhar - como ocorre na 
área de infraestrutura com 
as concessões de portos, ae-
roportos, rodovias e ferro-
vias - não dá para estampar 
a cara de Bolsonaro. Todas as 
concessões são, basicamente, 
projetos que já estavam em 
andamento por governo ante-
riores, inclusive tocados pelas 
mesmas mãos de Tarcísio de 
Freitas, hoje ministro da In-
fraestrutura de Bolsonaro.

“Na verdade, tudo o que Bol-
sonaro tem a oferecer é passar 
‘boiadas', isso é, desmontar o 
Estado e suas políticas. Essa é 
a sua essência”, afi rma Fernan-
do Limongi, professor de Ciên-
cia Política da USP. “Esse não foi 
um governo eleito para oferecer 
novos programas ou ações. Ele 
foi eleito com a bandeira da in-
versão de sinais. É o liberalismo 
selvagem, cada um que cuide de 
sua saúde e renda”. (AE)

EMPREGO
Na esfera 
trabalhista, 
Bolsonaro 
decidiu 
incentivar as 
contratações 
de jovens, 
por meio do 
programa 
Carteira Verde 
Amarela. 
A proposta 
chegou a ser 
enviada ao 
Congresso, 
mas caducou.

Í
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edIçÃo: ArmAndo de oliveirA limA e André bloc  | arMando.lIMa@oPoVo.CoM.Br e andreBloC@oPoVo.CoM.Br  |

Os planos de se tornar uma 
“empresa livre de carvão” da 
multinacional EDP devem sig-
nificar mudanças significativas 
para a matriz energética do 
Ceará. A companhia opera usina 
termelétrica (UTE) Pecém I, em-
preendimento que contou com 
R$ 3 bilhões em investimentos 
e que gera, hoje, o equivalente 
a 45% da energia consumida no 
Estado. Instalada no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
(Cipp), o equipamento deve so-
frer adaptações até 2025 para 
estar de acordo com os objeti-
vos sustentáveis da companhia.

“De uma maneira muito obje-
tiva, o nosso compromisso é ter 
uma matriz de geração ener-
gética 100% renovável, e tem o 
compromisso da empresa de 
até 2025 ser livre de carvão. En-
tão, isso já implica uma decisão 
de negócio da nossa usina ter-
melétrica. E isso também já está 
compromissado com o merca-
do”, afirmou Fernanda Pires, vi-
ce-presidente de pessoas e ESG 
da EDP Brasil, em entrevista ao 
CBN Sustentabilidade, conduzi-
do pela jornalista Rosana Jato-
bá, na rádio CBN.

Construída entre 2008 e 2012, 
a UTE Pecém ou Porto do Pecém 
Geração de Energia SA “pos-
sui capacidade máxima de ge-
ração de energia na ordem de 
5.500 gigawatts-hora, suficien-
te para abastecer uma cidade 
com aproximadamente 5,6 mi-
lhões de habitantes”, segundo a 
própria EDP. No entanto, para 
prestar este serviço importa 
toneladas de carvão mineral da 
Colômbia. O insumo está entre 
os de maior índice de poluição 
do planeta e, em alguns casos já 
vistos no Ceará, foi substituído 
por gás natural.

A mudança de combustível 
ou a venda do ativo não foi afir-
mada pela executiva.

Ao O POVO, a companhia as-
segurou: “A EDP nega que esteja 
planejando encerrar as ativida-
des da UTE Pecém. A Compa-
nhia, em parceria com o Gover-
no do Estado, buscará soluções 
técnicas para reduzir o efeito 
da carbonização e estender a 
vida útil da UTE Pecém, que é 

um ativo altamente eficiente, 
que gera o equivalente a 45% da 
energia consumida no Ceará, e 
que irá continuar funcionando 
por seu papel essencial para o 
sistema elétrico do Nordeste”.

Reduzir o uso de combustí-
veis fósseis é meta que Fernan-
da Pires projetou para os pró-
ximos nove anos. “A gente tem 
um compromisso de até 2030 
garantir que 100% da energia 
seja gerada proveniente de fon-
tes renováveis. Este é um com-
promisso que a empresa já es-
tabeleceu”, afirmou a executiva, 
ainda ao CBN Sustentabilidade.

As declarações de Fernanda 
foram bem recebidas por repre-
sentantes do Governo cearense, 
os quais apontaram a política de 
sustentabilidade da EDP como 
consoante à da gestão estadual. 
O Ceará é pioneiro na geração de 
energia eólica no Brasil e lançou 
o projeto do hub de hidrogênio 
verde neste ano. Para Adão Li-
nhares, secretário executivo de 
Energia e Telecomunicações da 
Secretaria da Infraestrutura 
do Estado (Seinfra-CE), “ainda 
existe um ‘ranço' na escolha do 
carvão como combustível das 
térmicas cearenses”.

Ele relembra o apagão de 
2001, quando a geração de ener-
gia no País estava ameaçada de 
colapso e foi necessário fazer ra-
cionamento e investir em fontes 
cujo preço e o tempo de opera-
ção fossem os mais ágeis, para 
justificar a investida no carvão. 
Atualmente, porém, o Ceará e o 
Brasil vivem nova etapa e a dis-
posição de uma empresa do por-
te da EDP em sinalizar mudança 
nos insumos para a produção 
animam o secretário executivo.

“Ter a posição de transformar 
a planta, de alguma forma, em 
sustentável, é notícia extraor-
dinária para o Ceará e para o 
Brasil. Agora, a gente tem que 
respeitar a confidencialidade da 
companhia. É uma estratégia, 
é uma das maiores empresa de 
geração do mundo e com certe-
za tem alguma coisa”, declarou, 
sugerindo que deve haver planos 
mais consolidados para a UTE 
Pecém pela EDP, internamente.

Sobre a conversão dos insu-
mos — de carvão para gás na-
tural —, Linhares afirma que 
deve ser o mais provável, se-
guindo tendência internacional 
do setor. Ele acrescenta ainda 
a possibilidade de incrementar 

| ENErgIA | Declaração dada por executiva 

da empresa na rádio CBN foi bem recebida por representantes do governo do Estado

Livre de carvão: EDP deve 
alterar combustível de térmica 
no Pecém até 2025

antonIo azeVedo/dIVulgaçÃo

cApAcidAde da usina é de 5,5 mil 
gigawatt-hora e é capaz de abastecer uma 

cidade de 5,6 milhões de habitantes

O nosso 

compromisso é 

ter uma matriz de 

geração energética 

100% renovável, e 

tem o compromisso 

da empresa de até 

2025 ser livre de 

carvão.”

Fernanda pires, vice-
presidente de Pessoas e eSg da 
edP Brasil

ArmAndo de oliveirA limA
armando.lima@opovo.com.br

hidrogênio verde na alimenta-
ção de usinas térmicas, uma vez 
que as turbinas mais modernas 
permitem até metade do com-
bustível de hidrogênio verde ao 
mesmo tempo que gás natural 
na produção de energia.

Conversas sobre essa nova 
fonte de energia que o Ceará 
mira a produção já foram fei-
tas com a EDP, segundo revela 
Roseane Medeiros, secretária 
executiva da Indústria da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho (Sedet). 
Ela considera a mudança de 
combustível pela UTE Pecém 
como mais provável e sinaliza 
que a licença de operação da 
usina deve estar próxima de re-
novação, tornando estratégica 
a substituição de insumo. Mas 
descartou o incremento da nova 
tecnologia, por enquanto.

“Estamos apresentando a 
potencialidade do Ceará em 
hidrogênio verde a vários in-
vestidores. Além do mais, essa 
produção só para o mercado 
local não viabilizaria o inves-
timento necessário”, afirmou, 
sinalizando que a participação 
de players como a EDP seriam 
mais pertinentes.



14
www.opovo.com.br

Segunda-feira
Fortaleza - CearÁ - 29 de Março de 2021ECONOMIA

O preço médio do litro da 
gasolina no Ceará teve a pri-
meira semana de estabilidade 
em 2021, entre 21 e 27 de mar-
ço, segundo dados da Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O valor do combustível 
oscilou negativamente em R$ 
0,01, mantendo-se a um cus-
to elevado ao sair de R$ 5,515 
para R$ 5,502 entre as duas 
últimas semanas.

Em janeiro, a média de pre-
ço para a gasolina foi de R$ 
4,756, enquanto fevereiro sal-
tou para R$ 5,102. Em março, 
de acordo com as pesquisas 
mais recentes, o preço médio 
do litro gira em torno de R$ 
5,50, mas o teto já chegou a R$ 
6. Não foi o caso da última se-
mana, em que ficou a R$ 5,899.

Com esses números, é pos-
sível indicar aumento acu-
mulado de 15,68% do início 
de 2021 até o dia 27 de março. 
Observando apenas o valor 
médio cobrado pelo litro da 
gasolina, o Ceará deixou de 
ser o mais caro do Nordeste 
há algumas semanas. Hoje, 
só está acima de Pernambuco 
(R$ 5,394), Paraíba (R$ 5,274) 
e Maranhão (R$ 5,24).

A explicação para o com-
portamento de estabilidade 
está, mais uma vez, no mer-
cado internacional. O recuo 
no preço do barril de petróleo, 
que girava em torno de US$ 70 
e passou para US$ 61 na últi-
ma quinta-feira, 25, fez com 
que a Petrobras invertesse o 
reajuste e operasse baixa no 
preço do combustível na últi-
ma semana. Diferentemente 
do que sempre ocorre quando 
há alta, o preço não reverteu, 
mas ficou estável.

Soma-se a isso ainda o pe-
ríodo de baixo consumo devido 
ao lockdown decretado pelo 
governo estadual, que encer-
rou as atividades como forma 
de conter a disseminação de 
Covid-19 e desestimula o trá-
fego de veículos no Estado.

Já o diesel continua no mo-
vimento de baixa desde que o 
PIS/Cofins incidente sobre o 
combustível foi zerado pelo 
Governo Federal no início do 

mês. Na última semana, o pre-
ço médio do litro estava cus-
tando R$ 4,411, baixa em re-
lação aos R$ 4,423 observados 
pela ANP na semana anterior 
e apresentando a segunda se-
mana de recuo.

No entanto, quando se res-
gata o preço médio de janei-
ro, de R$ 3,855, calcula-se 
aumento de 14,42% somente 
neste ano para o diesel ven-
dido em postos do Ceará. A 
isenção do imposto, no entan-
to, deve permanecer por mais 
um mês, competindo com o 
mercado internacional pela 
influência sobre o preço do 
combustível no Brasil.

A política de preços da Pe-
trobras, inclusive, foi alvo de 
crítica pelos caminhoneiros. 
O aumento do preço do diesel 
no País desagradou a cate-
goria, que pressionou o pre-
sidente da República. Como 
resposta, Jair Bolsonaro (sem 
partido) indicou novo pre-
sidente para a companhia e 
sinalizou ao mercado que iria 
fazer ajustes na forma como é 
calculado o reajuste de preços 
dos combustíveis.

O efeito foi devastador 
para a Petrobras no merca-
do financeiro, provocando 
um dos maiores tombos da 
empresa na bolsa brasileira 
e nos Estados Unidos, onde 
também possui capital aber-
to. O general Joaquim Silva 
e Luna deve ocupar o cargo 
que, hoje, é de Roberto Cas-
tello Branco, e se tornar o 
primeiro militar no comando 
da empresa desde 1989. (Ar-

mando de Oliveira Lima)

| COMbustívEl | Após seis aumentos consecutivos, Petrobras operou redução nos valores 

para refinaria na última semana, o que resultou em baixa alteração do preço ao consumidor

Preço médio da gasolina fica 
estável pela primeira vez em 2021

reviravoltas
a entrada do 
novo presidente 
da Petrobras, o 
general Joaquim 
Silva e luna 
promete mexer 
com a política 
de preços da 
companhia, o 
que já resultou 
em perdas 
significativas 
para a empresa 
no mercado 
financeiro
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por volta dos r$ 5,50, o litro da gasolina se 
manteve estável, mas em um preço elevado

Melhores forMas de econoMizar coMbustível

CONfIrA As dICAs

em tempos de gasolina e 
diesel a preços elevados, 
leonardo Mendonça, 
diretor da lS Centro 
automotivo, dá dicas de 
como economizar 
combustíveis e desfaz 
mitos.

manutenção: a primeira 
recomendação é fazer a 
manutenção preventiva, e 
é muito importante 
consultar o manual do 
veículo. os principais itens 
de revisão, para se obter 
um bom funcionamento do 
veículo e conseguir obter 
uma economia no 
combustível, é a 
manutenção nas velas, 
cabo de velas, alinhamento 

e revisão no sistema de 
injeção eletrônica. Se feita 
corretamente, é possível 
obter uma economia de 
combustível de cerca de 
10% em percurso urbano e 
até a 15% em percurso de 
estrada.

cuidado: os 
equipamentos que 
requerem mais atenção 
são as velas e cabos. Se 
eles estão com desgaste e 
mal estado, o veículo fica 
sem potência, perde força 
e passa a consumir o 
dobro.

mito: andar de banguela 
não traz economia para o 
veículo, pelo contrário, 

aumenta o gasto de 
combustível. além disso, o 
condutor corre o risco de 
um acidente automotivo.

verdade: a calibragem 
correta dos pneus evita 
consumo excessivo.

mito: manter o carro com 
o combustível na reserva 
não diminui o consumo.

verdade: manter o ar 
condicionado do veículo 
sempre ligado aumenta o 
peso do motor em cerca de 
10% a 20%.

mito: o uso de gasolina 
aditivada não interfere na 
economia do combustível.

É o quanto o litro da 
gasolina já subiu nos 
postos de combustíveis 
do Ceará em 2021

15,6%
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| caRToLa | Abre manchete 1, 2 ou 3 colunas

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) informou 
na noite desta sexta-feira, 
26, que vai manter a bandeira 
amarela no mês de abril. Com 
a medida, as contas de luz se-
guem com a cobrança de uma 
taxa adicional de R$ 1,343 a 
cada 100 quilowatts-hora con-
sumidores (kWh).

É o quarto mês consecutivo 
que o órgão aciona bandeira 
neste nível. Em nota, a agên-
cia reguladora explicou que 
em março foram registradas 
chuvas abaixo do esperado nas 
principais bacias do sistema 
elétrico nacional, e que os re-
servatórios das hidrelétricas 
seguem com níveis “relativa-
mente” reduzidos para essa 
época do ano.

Abril é um mês de transi-
ção entre o período de chu-
vas, conhecido como “úmido”, 
para o “seco” nessas regiões, 
o que, segundo a agência, 
indica que não deve alterar 
as tendências de queda na 
quantidade de água que che-
ga aos reservatórios.

“Essa conjuntura sinaliza 
patamar desfavorável de pro-
dução pelas hidrelétricas, pres-
sionando os custos relaciona-
dos ao risco hidrológico (GSF). 
A conciliação de baixa produ-
ção hidrelétrica com o preço da 
energia no mercado de curto 
prazo (PLD) levou à caracteri-
zação do patamar amarelo para 
o acionamento das Bandeiras. O 
PLD e o GSF são as duas variá-
veis que determinam a cor da 
bandeira a ser acionada”, expli-
ca nota da Aneel.

As bandeiras tarifárias fo-
ram criadas em 2015 para 
sinalizar ao consumidor o 
custo da geração de ener-
gia elétrica no País. Na 
prática, as cores e modali-
dades - verde, amarela ou 
vermelha - indicam se ha-
verá ou não cobrança extra 
nas contas de luz.

A bandeira verde, quan-
do não há cobrança adicio-
nal, significa que o custo para 
produzir energia está baixo. 

| consumo | Chuvas abaixo do esperado foram a justificativa da Aneel para a decisão, 
que significa o quarto mês em que a tarifa permanece no mesmo nível

Contas de luz vão continuar com 

bandeira amarela em abril 

Caio Coronel/itaipu

Soma da baixa produção por hidrelétricas, 
principal fonte geradora do país, com preço da 

energia no mercado de curto prazo resultou 
na bandeira amarela mais uma vez

O acionamento das bandeiras 
amarela e vermelha repre-
senta um aumento no custo 
da geração e a necessidade de 
acionamento de térmicas, o 
que está ligado principalmen-
te ao volume dos reservató-
rios e das chuvas.

A revisão dos valores ope-
rados pela Agência em cada 
uma das bandeiras tarifárias 
é, atualmente, alvo de uma 
consulta pública, a primeira 
desde a implantação e da qual 
qualquer cidadão brasileiro 
pode participar.

A proposta apresentada pela 
Agência para 2021/2022 é de 
redução no valor da bandeira 
tarifária amarela, que passaria 
R$ 1,343 a cada 100 quilowatt-
s-hora (kWh) consumidos para 
0,996 a cada 100 kWh. A ban-
deira vermelha 1 passaria de R$ 
4,169 a cada 100 kWh para R$ 
4,599 a cada 100 kWh. Já a ban-
deira vermelha 2 passaria de 
R$ 6,243 a cada 100 kWh para 
R$ 7,571 a cada 100 kWh. Para 
participar, basta acessar www.
aneel.gov.br. (Com agências)

alteração
Valores 
cobrados nas 
bandeiras 
passam pela 
primeira 
revisão desde 
a instauração 
e são alvo 
de consulta 
pública na 
aneel, que 
propõe novos 
preços
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Com mutirão para acelerar a 
imunização contra a Covid-19, 
33.293 idosos foram vacina-
dos em Fortaleza nesse fi m de 
semana. Ontem, 28, a Capital 
registrou mais um recorde 
diário, com 18.377 aplicações. 
O domingo foi marcado por re-
gistros de fl uxo tranquilo, mas 
também por alguns casos de 
fi las e demora para aplicação 
das doses. Em uma unidade, 
idosos chegaram a aguardar 
quase duas horas para receber 
o imunizante, mesmo chegan-
do no horário marcado.

Algumas aglomerações fo-
ram causadas, principalmen-
te, pela chegada antes do ho-
rário indicado, prejudicando 
o esquema planejado. Mais de 
40 mil pessoas estavam agen-
dadas para os dois dias nos 
quase 50 pontos de vacinação. 
Hoje, aplicação do imunizan-
te em idosos com mais de 68 
anos continua.

No início da manhã de on-
tem, algumas fi las e aglome-
rações foram registradas, 
mas cessaram conforme 
o avanço do processo. No 
caso de Maria Regina, 70, a 
vacinação estava marcada 
para 14 horas na policlínica 
Dr. José Eloy da Costa Fi-
lho, próximo ao terminal do 
Siqueira, mas ela precisou 
aguardar na fi la e só conse-
guiu se vacinar às 15h50min.

“A gente chegou uns 15 mi-
nutos antes. Que foi o tempo 
de dar a volta, parar e ir pra 
fila. O problema não são os 

profissionais. Tinham pes-
soas da saúde, guardas mu-
nicipais e atendentes, orien-
tando a fila”, relata Marcos 
Cavalcante, que levou a mãe 
para a imunização. Ele diz 
que o problema foi a gran-
de quantidade de pessoas no 
mesmo horário.

“As pessoas fi zeram fi las 
paralelas do pessoal que esta-
va (marcado) às 14h. Algumas 
pessoas das 15h estavam na 
fi la das 14h e estava tendo con-
fusão. Começou a chegar gente 
das 16h para tentar se anteci-
par. Juntou o pessoal das 14h, 
15h, 16h e gerou todo esse tu-
multo”, explica. Ele conside-
ra que a meta de pessoas que 
“tentaram vacinar ao mesmo 
tempo” também contribuiu 
para o tumulto. 

“Pessoas que não têm con-
dução própria tiveram que to-
mar o ônibus mais cedo para 
procurar chegar no horário. 
No domingo, tem menos ôni-
bus”, acrescenta. O POVO es-
teve no local por volta das 17 
horas, horário fi nal de vaci-
nação. Algumas pessoas ainda 
esperavam na entrada da uni-
dade, mas a fi la era menor em 
comparação ao início da tarde.

No posto de saúde Maria de 
Lourdes, no bairro Tancredo 
Neves, compareceram idosos 
que não estavam cadastrados 
no domingo. O local apresen-
tou melhora na organização 

| MUTIRÃO | Ontem, 18.377 pessoas a partir de 68 anos receberam o imunizante. Depois de sábado 

marcado por tranquilidade, domingo teve registro de fi las e espera em algumas unidades 

MAIS DE  MIL IDOSOS SÃO 
VACINADOS CONTRA A COVID EM 
FORTALEZA NO FIM DE SEMANA
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 APESAR das filas, fluxo seguiu 
tranquilo em postos da Capital

CASOS

O Ceará 
acumula 
524.428 casos 
confirmados 
de Covid-19 e 
13.580 óbitos, 
conforme 
balanço 
atualizado 
ontem. Foram 
1.623 novos 
casos e 16 
novos óbitos 
inseridos no 
sistema nas 
últimas 24 
horas

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br 75% das cidades têm mais 

vacinados do que casos 

Ceará. Imunização

Com o avanço da aplica-
ção de doses da vacina contra 
a Covid-19 no Ceará, 75% dos 
municípios já possuem mais 
pessoas imunizadas do que 
casos confi rmados da doen-
ça. Conforme a Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa), dos 184 
municípios cearenses, 138 mu-
nicípios já alcançaram essa 
proporção de vacinados com 
relação ao total de pessoas 
que já tiveram a doença. Des-
se total, 47 cidades possuem 
o dobro ou mais da população 
vacinada com a primeira dose, 
do que casos de Covid-19.

De acordo com a Sesa, o au-
mento da taxa de vacinação na 
população “é um dos caminhos 
para alcançarmos a chamada 
‘imunidade de rebanho', quan-
do cerca de 70% de uma po-
pulação se torna imune a uma 
doença, reduzindo assim as 
chances de contágio dos 30% 
restantes”. A pasta frisa que 
a vacinação precisa ser ágil e 
rápida para reduzir a trans-
missão da infecção.

O Cadastro Estadual de 
Vacinação no Saúde Digital 
foi prorrogado até o próximo 
dia 11 de abril. A ferramenta, 
lançada no início deste mês 
pela Sesa, tinha data inicial 
prevista para fim das inscri-
ções nesse sábado, 27. O ca-
dastro permite consolidar o 
censo de cearenses que pre-
cisam ser vacinados e, assim, 
promover estratégias efica-
zes de imunização.

Segundo Magda Almeida, 

secretária executiva da Vigi-
lância e Regulação da Sesa, o 
cadastro será estendido para 
que mais pessoas tenham a 
oportunidade de se inscre-
ver. Magda comemorou que 
o Estado é o segundo do País 
a mais aplicar as vacinas já 
recebidas, sendo um refl exo 
da mobilização dos gestores, 
profi ssionais da saúde e da 
transparência de ferramentas 
digitais. “Os órgãos de contro-
le e o Saúde Digital conseguem 
dimensionar e fazer com que 
as pessoas acompanhem essa 
dinâmica da vacinação. Por 
isso, é importante que todos se 
cadastrem”, cita.

O cadastro pode ser realiza-
do na plataforma Saúde Digital 
e no Ceará App por pessoas a 
partir de 18 anos, mas o plano 
de vacinação segue as reco-
mendações de imunizar ini-
cialmente os quatro primeiros 
grupos prioritários especifi ca-
dos no Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do Ministé-
rio da Saúde.

Novas faixas etárias serão 
atendidas de acordo com o re-
cebimento de novas doses pelo 
Estado. Atualmente, o Ceará 
está nas fases 1 e 2 de vacina-
ção, contemplando idosos a 
partir de 75 anos, profi ssionais 
de saúde da linha de frente no 
combate à pandemia e idosos 
com idade inferior a 75 anos, 
em ordem decrescente. A 
imunização seguirá o calendá-
rio de cada cidade. (Ana Rute 

Ramires e Marília Freitas)

EDIÇÃO: RENATO ABÊ  |  RENATOABE@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101
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MAIS de 33 mil pessoas foram imunizadas 
no fim de semana em Fortaleza

idosos receberam a 
vacina ontem na Capital

18mil
após o início da imunização, 
que aconteceu de forma rápi-
da, segundo relataram pes-
soas presentes. Outros relatos, 
no entanto, dão conta que a 
imunização transcorreu den-
tro da normalidade, com pou-
ca fi la e atendimento rápido. 

Na manhã de sábado, 27, a 
movimentação foi mais tran-
quila, mesmo sob chuva. Em 
alguns locais, pequenas fi las se 
formaram mas fl uíam rapida-
mente na entrada das unidades.

Conforme a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS), para 
manter a organização e a se-
gurança de todos, o mutirão 
esquematiza os agendamen-
tos distribuindo em diferentes 
horários ao longo do dia, em 
vários centros de vacinação, 
para descentralizar o atendi-
mento. Por isso, a pasta “re-
força a importância de que os 
idosos compareçam ao seu lo-
cal de vacinação apenas no seu 
horário agendado e levando 
somente um acompanhante”. 

A Prefeitura continua orga-
nizando a vacinação por agen-
damento, a partir daqueles 
que já realizaram o cadastro 
na plataforma Saúde Digital, 
da Secretaria de Saúde do Es-
tado (Sesa). Todos os idosos 
entre 60 e 74 anos precisam 
se cadastrar. Quem já se ca-
dastrou, porém, não recebeu a 
confi rmação por e-mail, pode 
consultar se o cadastro foi 
realmente efetivado por meio 
do telefone 0800 275 1475. Com 
o cadastro efetivado, o agen-
damento é posteriormente 
realizado pela Prefeitura e o 
idoso receberá uma mensa-
gem via WhatsApp e e-mail 
com a data, o horário e o local 
da sua vacinação. (Colaborou 

Lara Montezuma/Especial 

para O POVO)
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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 

Últimas de meu Minuto Cebeniano, que, embora 
educadamente, como é do meu feitio, vem bombando 
adoidamente. 

Tem muita gente que usa “estou com duas opções”, acontece 
que opção é apenasmente uma. 

Para exemplificar, “hoje de noite, poderei ir ao cinema ou 
ao teatro, porém, ainda não sei.”

Está gostando da festa? O dono ou a dona da casa faz 
pergunta ao convidado, acontece que tal indagação é 
impertinente, não deve jamais ser feita. 

Proeza realmente difícil, quase impossível, escrever a 
palavra Gillette numa lâmina de barbear. 

Chegando atrasado no cinema, se deve dar as costas para 
a tela, porém, na igreja, quem já está sentado é quem recebe 
nosso traseiro. 

EDUCADOR Oto de Sá Cavalcante 
e Guida, folhinha na data 

BISANDO 
Após dez anos da primeira. 

Sílvio dos Santos Filho lança, agora, segunda edição do seu 
Asas ao Vento. 

HOJE 
Duas fases cumbucanas, na minha via internetiana. 

Por Bil Farias e Antônio Góis. 

SAIU DE MODA 
Outrora, famosos.

Cartões postais sumiram da praça. 

RONDA DOS NATAIS
Segunda, 29 de março: 
Desembargador Paulo Ponte, 
onguista Sorriso Colgate... Rose 
Macêdo, que foi primeira-dama 
do CIC... Terceirinho de Castro, 
cardiologista renomeado e um dos 
quatro do professor Josué e Branca... 
Márcio Serra... Norma Siqueira, do 
clã da Aurora... Aderaldo Mesquita, 
que estreou no Livro da Nata, quer 
dizer, Sociedade Cearense. 

BON MOT
A FRAQUEZA 
DA FORÇA É 
ACREDITAR 
APENAS 
NA FORÇA. 
(Joseph 
Joubert)

| FÉ |  Programação da Semana de Santa está sendo 

realizada remotamente pela Arquidiocese de Fortaleza. 

No Centro, grupo protestou pela reabertura das igrejas 

Celebração do Domingo 
de Ramos é marcada 
por adaptação ao virtual

AURÉLIO ALVES

FIÉIS decoram casas com folhas para 
celebrar o Domingo de Ramos, na Capital

A Arquidiocese de Fortaleza 
celebra a Semana Santa de 2021 
com uma programação virtual 
até o dia 4 de abril. As atividades 
são transmitidas pelo Youtube e 
Facebook da Arquidiocese; pelas 
rádios Dom Bosco e Shalom, 
além da TV Ceará:

Quinta-feira, 1º de abril, às 9 
horas – Celebração da Unidade 
(Quinta-feira Santa)

Quinta-feira, 1º de abril, às 18 
horas – Celebração da Ceia do 
Senhor (Lava-Pés)

Sexta-feira, 2 de abril, às 15 
horas – Celebração da Paixão 
e Morte de Jesus (Sexta-feira 
Santa)

Sábado, 3 de abril, às 18 horas 
– Vigília Pascal (Sábado de 
Santo ou de Aleluia)

Domingo, 4 de abril, às 8 
horas – Celebração da Páscoa 
do Senhor

Data que sinaliza o início da 
Semana Santa, o Domingo de 
Ramos precisou ser adaptado 
pelo segundo ano consecutivo. 
Devido à pandemia de Covid-19, 
os fi éis recorreram, ontem, às 
redes sociais para organizar 
ações e manter a fé viva. De 
acordo com o cristianismo, a 
data remete à entrada de Jesus 
Cristo em Jerusalém após perío-
do no deserto e, normalmente, é 
dia de missas e procissões. 

Mesmo com as adaptações, a 
tradição de colocar ramos ver-
des no portão das casas perma-
nece entre os religiosos em 2021. 
Os ramos santos, como são cha-
mados, representam vitória e 
simbolizam “uma característica 
do povo de Deus”, de acordo com 
publicação feita no Instagram da 
Arquidiocese de Fortaleza.

Logo no início da manhã de 
ontem, fi éis como Gilvan Fer-
reira, de 57 anos, já buscavam 
as folhas. Gilvan participava 
anualmente das procissões e en-
controu no gesto uma forma de 
levar as bênçãos para as comu-
nidades religiosas que participa. 
A missa de Domingo de Ramos 
foi celebrada às 11 horas pela 
Arquidiocese, presidida pelo ar-
cebispo de Fortaleza, Dom José 
Antonio Aparecido Marques, di-
reto da Catedral Metropolitana 
de Fortaleza.

 Mesmo sem a possibilidade 
de participar presencialmente 
das celebrações, a dona de casa 
Fátima Alves não deixa de vi-
venciar a data. Os ramos espa-
lhados pela fachada sinalizam 
a “preparação para a paixão de 
Jesus”, como ela relata.

O mesmo acontece com Maria 
Almeida de Nascimento. A apo-
sentada de 68 anos costumava 
frequentar missas do Domingo 
de Ramos em uma capela pró-
xima à sua casa, após procissão 
onde acontecia a bênção dos ra-
mos. As folhas verdes continuam 
em sua residência como forma 
de demonstrar a humildade de 
Jesus. “Ele era um rei, mas não 
queria nenhum luxo, tudo dele 
era na humildade”, conta.

Na calçada da Catedral de 
Fortaleza, que encontra-se fe-
chada devido às regras do de-
creto vigente no Estado, um 
grupo de fi éis se reuniu para 
colocar em prática a sua fé e rei-
vindicar o direito de receber o 
sacramento.

“Domingo passado nós vie-
mos e o padre Clairton, infeliz-
mente, foi obrigado a se retirar. 
Ele estava disposto a celebrar o 
santo sacrifício da missa, que é 
obrigação de todo padre cele-
brar. Então, ele, hoje, é um dos 
poucos padres que nós temos 
em Fortaleza que realmente tem 
uma preocupação séria com a 
alma dos fi éis”, relata o profes-
sor Paulo Roberto, 38, um dos 
integrantes do grupo que estava 
na frente da Catedral.

No início de março, a Arqui-
diocese de Fortaleza emitiu uma 
nota reforçando a carta circular 
escrita pelo Bispo Dom José An-
tonio Aparecido Tosi Marques, 
na qual destaca a importância 
de acatar as normas sanitárias.

“Devemos estar sempre 

atentos às determinações das 
autoridades sanitárias e gover-
namentais quanto às Normas 
Sociais de isolamento e horários 
de funcionamento público. Estas 
acompanham o desenrolar da 
pandemia e variam conforme 
as necessidades. A elas também 
devemos ser atentos e acatar 
com sabedoria e responsabili-
dade”, destaca.

Paulo Roberto explica que os 
fi éis não têm o objetivo de afron-
tar as decisões do Governo do 
Estado, mas que estão preocu-
pados com a situação. “Hoje, o 
nosso desejo não é de resistên-
cia ou de afrontar a autoridade 
do bispo, é simplesmente o de-
sejo de nossas almas e também 
a obrigação que nós temos e as 
sagradas escrituras nos pedem. 
Precisamos nos alimentar do 
pão da vida. Pedimos ao Bispo, 
que nós amamos, Dom José, que 
se compadeça dos nossos cora-
ções. Porque no ano passado nós 
fi camos sete meses sem os sa-
cramentos. São sete meses, não 
são sete dias”, desabafa. (Cola-
borou Gabriel Borges)

LARA MONTEZUMA

lara.montezuma@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

Para os católicos, a Semana 
Santa começou ontem, quando 
celebramos o Domingo de Ra-
mos, lembrando a entrada de 
Jesus em Jerusalém, aclama-
do por um povo simples. Não 
à toa, muitos fi éis expuseram 
um raminho nas portas de 
suas casas – abençoado à dis-
tância – para fazer alusão ao 
dia, acolhendo Jesus.

Nestes tempos, em que as 
adversidades e as agruras estão 
muito perto de todos nós, pare-
ce que nos apegarmos às nossas 
crenças nos encoraja.

Ontem, minha mãe tomou 
a primeira dose da CoronaVac, 
contra a Covid-19. No Domin-
go de Ramos, quando estamos 
prestes a entrar na maior festa 
do cristianismo, foi emocionan-
te participar deste mutirão his-
tórico em prol da saúde pública. 
Meu pai já tomou as duas doses. 
Graças a Deus e vivas à ciência!

É sempre empolgante fes-
tejar virtualmente com tantos 
amigos a celebração da vacina 

Esperança renovada

por fotos e vídeos nas redes so-
ciais – com braços à mostra, 
seringas injetadas e cartão de 
vacinação preenchido.

Na missa do Domingo de 
Ramos, o papa Francisco lem-
brou que, pela segunda vez, 
entramos na Semana Santa 
em pandemia. “No ano passa-
do, estávamos mais chocados. 
Neste ano estamos mais afe-
tados”, disse ele. E a cada dose 
aplicada, a gente fi ca um pouco 
mais esperançoso também. Em 
momentos tão tensos, precisa-
mos compartilhar da alegria de 
quem já se vacinou. 

Que as refl exões desta Sema-
na Santa nos ajudem a confor-
tar as famílias com vítimas da 
Covid-19 e nos animem. Nós, 
cristãos, precisamos, sobretu-
do, combater a desesperança 
e a mentira, lutando pela vida. 
Salve o SUS!

DANIELA NOGUEIRA
Jornalista e assessora de 

Comunicação do O POVO

PONTO DE VISTA

PROGRAMAÇÃO 
VIRTUAL
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Pesquisa com 123 municípios 
do Ceará mostra desafio no tra-
to com professores durante a 
pandemia da Covid-19. O pri-
meiro deles aponta que quase 
metade das redes de ensino não 
ofereceram formação aos do-
centes ano passado. Segundo: 
entre os que ofertaram (64), o 
tema menos tratado é justa-
mente a busca ativa como en-
frentamento à evasão escolar 
dos estudantes.

Nas formações, os assuntos 
mais tratados foram o proto-
colo de segurança sanitária nas 
escolas (59) e tecnologias para 
ensino remoto (49). Situação di-
ferente da busca ativa, discutida 
por 12 cidades.

Assim como as redes cea-
renses, a busca ativa é o me-
nos citado quando trata-se das 
formações dos professores no 
País: cerca de 16,4% afirmaram 
tratar do tema. Chama atenção 
um dado comparativo entre o 
Brasil e o Ceará: enquanto cer-
ca de 33% municípios cearenses 
discutem o acolhimento dos es-
tudantes, no País esse percen-
tual chega a 72,1%.

Os dados são de pesquisa da 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Un-
dime) em parceria com o Itaú 
Social e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Uni-
cef), realizada entre os dias 29 
de janeiro e 21 de fevereiro. Em 
todo o Brasil foram 3.672 redes 
de ensino respondentes, o que 
corresponde a 65,9% das ma-
trículas públicas nas cidades. 
o povo teve acesso com exclu-
sividade aos dados referentes 
ao Estado do Ceará. O levanta-
mento tenta diagnosticar o ano 
letivo de 2020, como 2021 está 
sendo planejado, formação de 
professores, protocolos de se-
gurança e as dificuldades prin-
cipais das secretarias.

Para 2021, 2 a cada 3 redes 
cearenses respondentes à pes-
quisa ainda estão construindo 
protocolos de segurança para 
volta às aulas. Em relação aos 
protocolos pedagógicos, 70% 
dos dirigentes municipais estão 

em processo de discussão.
Para 56% das cidades, a 

maior dificuldade é o acesso dos 
estudantes à internet, seguido 
da adequação da infraestrutura 
das escolas públicas municipais 
contra a Covid-19. Outro ponto 
crítico, conforme os respon-
dentes, é o acesso dos professo-
res à internet.

Todas as redes municipais 
de ensino concentraram as ati-
vidades por material impresso 
e orientações por WhatsApp. 
Na apresentação dos dados, há 
um ponto de atenção. Em maio 
e junho, quando uma pergunta 
similar foi feita, 37 redes mu-
nicipais apontavam exercícios 
impressos como parte da es-
tratégia. Para 63 cidades a par-
ticipação dos estudantes ficou 
acima de 75%. Enquanto 38% 
apontaram participação entre 
50% e 75%.

Neste ano de pandemia, 5,5 
milhões de crianças e adoles-
centes em todo o País ficaram 
sem atividades escolares ou não 
frequentaram a escola. Com 
isso, Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), UN-
DIME e parceiros lançam mais 
uma vez a Busca Ativa Escolar 
(BAE) 2021. No Ceará, 93% das 
cidades aderiram ao programa.  

| EDuCAção |  Levantamento feito com 123 cidades cearenses 

apresenta diagnóstico das redes municipais em 2020 e desafios previstos para este ano

Combate à evasão é tema  
pouco tratado nas escolas 
no Estado

Internet e infraestrutura escolar 
são as maiores dificuldades

Pesquisa

A pesquisa da União Nacio-
nal dos Dirigentes Municipais 
(Undime), Itaú Social e Unicef, 
com 3.672 municípios brasi-
leiros, cerca de 66,9%, mostra 
que as maiores dificuldades no 
ensino durante a pandemia da 
Covid-19 é o acesso dos estudos 
à internet. Numa escala de 1 a 
5, onde quanto maior o número 
maior a dificuldade, 48,7% das 
redes sinalizaram os dígitos 4 e 
5. Enquanto 29,9% marcaram o 
três nesse quesito. Como desa-
fio, a infraestrutura escolar re-
uniu 69,2% nesses três dígitos.

Ao passo em que as dificul-
dades com acesso à internet dos 
estudantes parece maior nos 
municípios com maior popula-
ção (53,3%), é também nesses 
locais em que se investe mais 
em aplicativos e plataformas 
especializadas. Por outro lado, 
as redes municipais de portes 
diferentes parecem sofrer de 
forma similar quanto à adequa-

ção da infraestrutura escolar.
Ano passado, assim como 

no Ceará, quase todas as redes 
municipais de ensino enviaram 
material impresso com orien-
tações por WhatsApp. A parti-
cipação dos estudantes foi aci-
ma de 75% na maioria delas.

Para este ano, 70,4% das ci-
dades discutem os protocolos 
pedagógicos para retorno às 
aulas presenciais, e em 22,7% 
já foi finalizado. Nas cidades 
onde a população é maior que 
100 mil habitantes, 45,7% das 
redes já concluíram o docu-
mento orientador.

Quanto ao protocolo de se-
gurança sanitária contra Co-
vid-19, 33,9% já concluíram en-
quanto 59,6% ainda discutem 
os termos. Enquanto nas cida-
des com mais de 100 mil habi-
tantes seis a cada dez redes já 
finalizaram as orientações, nos 
municípios menores 3 a cada 10 
já possuem as orientações.

JÚlIo CaeSar

para 2021, duas a cada três redes de 
ensino municipal do Ceará ainda estão 

construindo protocolos de segurança

Ítalo cosme
italocosme@opovo.com.br

DaDos Do Ceará

amostra:

Não respondente: 61 (33%)
respondente: 123 (67%)

estratégias adotadas  
em 2020

Material impresso: 125
orientações pelo Whatsapp: 123
orientações on-line por 
aplicativos diversos: 109
Videoaulas gravadas: 102
Videoaulas online ao vivo: 51
Plataformas educacionais: 42
aulas pela tV: 15
aulas pelo rádio: 4

estimativa de estudantes 
que realizaram 
efetivamente as atividades 
não presenciais*

ainda não foi estimado: 13
75% a 100%: 63
50% a 75%: 38
25% a 50%: 2
0% a 25%: 1
*117 municípios responderam

temas mais abordados nas 
formações de professores, 
gestores e demais 
trabalhadores em 
educação*

Protocolos de segurança 
sanitária nas escolas: 50
tecnologias para ensino 
remoto: 49
Planejamento do curriculum 
continuum: 43
acolhimento e competências 
socioemocionais: 41
Protocolos pedagógicos: 34%
Implementação de ensino 
híbrido: 33
reorganização do calendário 
letivo 2020 e 2021: 24
avaliação da aprendizagem: 23
Protocolos de segurança 
sanitária nos transportes: 21
Busca ativa como enfretamento à 
evasão escolar: 12
*64 municípios responderam pois 
apenas esses realizaram encontros 
de formação

FoNte: UNdIMe, UNICeF, ItaÚ SoCIal
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A 
queda de 17,6% no número 
de estudantes matricula-
dos no Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA) da rede 
municipal de Fortaleza é 
um forte alerta para as 

autoridades públicas e todos os atores 
envolvidos diretamente com a educação 
na Capital. Segundo balanço parcial, em 
2021 teremos 1.912 alunos - com faixa 
etária mais avançada - a menos em sala 
de aula, em comparação a 2020, como 
revelou reportagem do O POVO publi-
cada na última sexta-feira.

Nacionalmente, os dados também 
são preocupantes, com redução acen-
tuada de matrículas nessa modalida-
de de ensino. Relatório elaborado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

mostra que cerca de 270 mil estudantes 
deixaram de ir à escola no ano passado. 
Comparando a 2019, a queda foi de 8,3%. 
No Ceará, a participação fi cou em 70%.

O EJA é uma importante oportuni-
dade para que pessoas que, pelos mais 
diversos motivos, não tiveram como 
concluir seus estudos, possam ter uma 
formação digna. É uma tentativa de 
garantir o direito à escolarização bá-
sica, em igualdade de condições, para 
um público diferenciado, formado por 
jovens, adultos e idosos. Aquela anti-
ga máxima de que “nunca é tarde para 
recomeçar” se adequa perfeitamente 
a esse modelo de resgate de alunos e 
partilha do conhecimento.

No último ano, em razão da pandemia, 
nossa educação precisou se reinventar 
e, claro, as crianças acabaram sendo a 

prioridade desse novo processo. Mas é 
necessário também um olhar diferen-
ciado para quem já fi cou um bom tempo 
fora da escola e enxerga na educação a 
chance de trilhar outros caminhos e evo-
luir pessoal e profi ssionalmente.

Ao mesmo tempo, é preciso ter ciên-
cia de que são estudantes em situações 
específi cas: muitos são chefe de famí-
lia, e viram as tarefas se multiplicarem 
com a chegada da Covid-19; outros per-
deram o emprego, e tiveram de correr 
para encontrar outras formas de sus-
tento; os idosos, então, têm mais difi -
culdade em se adequar às tecnologias 
de ensino remoto, essenciais para evitar 
o aumento da disseminação da doença.

Por isso, é essencial ir até essas pes-
soas e dialogar. Conhecer de perto a 
realidade de cada uma e desenvolver 

métodos adequados para que a maior 
quantidade possível de alunos con-
tinue a estudar. Um esforço nacional 
que deveria ser puxado pelo Ministério 
da Educação. Infelizmente, a marca da 
pasta nos últimos anos é a desorganiza-
ção e total falta de planejamento.

Como não há mais tempo para espe-
rar, a saída é aplicar na educação o que 
já está sendo feito na saúde, com estados 
e municípios criando alternativas pró-
prias para contornar a situação. Busca 
ativa de alunos, fl exibilização de horá-
rios na oferta de disciplinas e criação, 
de fato, de relações afetivas com essa 
camada já tão prejudicada da sociedade. 
Reinseri-los de forma urgente no pro-
cesso de ensino-aprendizagem é evitar 
que o fosso da desigualdade social do 
País fi que ainda mais profundo. 

A educação de jovens e adultos precisa de mais atenção

A empatia, esta virtude rara de co-
locar-se no lugar do outro e exercer 
aquilo que há de mais humano em nós, 
é característica essencial aos que exer-
cem funções de liderança. Os gestores 
maiores da crise sanitária no Ceará – o 
governador Camilo e o secretário Cabe-
to – têm evidenciado essa capacidade. 
Lúcidos e serenos, apesar das críticas 
de segmentos mais atingidos pela re-
cessão econômica, ambos seguem à 
frente, incansáveis. Comprovam, as-
sim, que se a história os escolheu para 
o mais árduo dos desafios, seus perfis 
de coragem hão de permanecer na me-
mória do tempo e dos dias que virão.

Se vai dar certo, na verdade, não sa-
bemos. Fato é que precisamos de oti-
mismo para não morrer. E o mantra do 
Dr. Elias é inspirador. 

sofi alerche@gmail.com

Em 25 de março de 2021, dia em que o 
Ceará poderia estar celebrando sua data 
magna, O POVO estampou uma manchete 
há dias esperada: “uma tragédia imensurá-
vel – Brasil atinge marca de 300 mil mortes 
pela Covid-19”. Sinais dessa tragédia estão 

por toda parte. Para onde 
quer que se dirĳ a o olhar, 
parece haver sofrimento, 
luto e dor. 

O que fazer para 
sobreviver emocio-
nalmente a tamanho 
estresse? Em circuns-
tâncias como as que 
ora atravessamos, 

mensagens de otimismo acalentam a 
alma. Se assim é em rotas de normali-
dade, o que dizer de dias tristes como 
estes que vivemos?

A popular expressão “vai dar certo” 
incorporada pelo presidente do sis-
tema Unimed e adotada pela cidade 
como hashtag é uma expressão desse 
sentimento. Em tempos de sofrimento 
profundo, buscamos consolo e alento. 
Palavras de luz ajudam a caminhar. 
Os relatos diários do Dr. Elias Bezerra 
Leite sobre o avanço da pandemia na 
rede sob sua gestão apresentam infor-
mações importantes: os números da 
tragédia e a reinvenção diária de um 
equipamento de saúde, que se adapta 
para abrigar mais e mais pacientes. 
Saber que as portas de um hospital 
continuarão abertas é tudo que quer 
ouvir um coração atormentado pelo 
medo. Acima e além das informações, 
porém, está o sentimento de empatia 
que suas lives diárias despertam.

#VaiDarCerto

Professora 

(Uece-PPGE) e 

pesquisadora (FGV-

DGPE)

Sofi a Lerche Vieira

vspinelli@terra.com.br

Em 1861, era inaugurada a Santa Casa 
de Misericórdia de Fortaleza, com 80 lei-
tos disponíveis para uma população que, 
segundo relatos de época, não ultrapas-
saria 25 mil habitantes.

A sua atuação sempre foi reconheci-
da como um trabalho 
benemerente de largo 
alcance social, como foi 
a sua participação no 
grande fl agelo da seca 
de 1915, esta imortali-
zada na grande obra da 
nossa cearense Rachel 
de Queiroz, “O Quinze”.

A devoção em servir 
levou-a, já em 1925, a adquirir e implantar 
o primeiro sistema de radiologia do Ceará, 
com a instalação de um aparelho de Raio-X.

No seu primeiro centenário, a Santa 

Casa já havia agregado novos leitos, so-
mando então 300 deles. Já os 110 anos fo-
ram festejados com a inauguração do seu 
Centro Cirúrgico, levando-a a liderar, no 
Ceará, diversos tipos de cirurgias. Na-
quele ano, a Santa Casa já tinha se desli-
gado da Arquidiocese de Fortaleza.

Deu um novo grande passo quando, 
nos anos 80s, passou a atender pa-
cientes do Sistema Único de Saúde - 
SUS, ainda hoje o maior percentual de 
atendimentos (95% dos 421 leitos), re-
forçando a característica social abra-
çada desde o começo.

Essa opção por pacientes do SUS, de ou-
tro lado, obviamente que desequilibra a 
relação receitas x despesas, tendo em vis-
ta que são valores sabidamente reduzidos. 
Assim, a Santa Casa tem se dedicado à cap-
tação de recursos por outras fontes, como 

parcerias e doações, de forma a manter in-
vestimentos adequados ao cumprimento de 
sua missão de assistência à saúde resolutiva 
e disseminação de conhecimentos.

A Santa Casa almeja ser reconheci-
da pela sociedade por uma imensa lista 
de serviços prestados com qualidade e 
dedicação e, para isso, desenvolve um 
ambiente de trabalho que valoriza os 
seus atuais 886 colaboradores.

Com isto, no ano de 2020 alcançou núme-
ros gratifi cantes, com cerca de 33 mil aco-
lhimentos, 10 mil cirurgias, 200 mil exames, 
23 mil hemodiálises e 10 mil quimioterapias.

Fica aqui, então, um desafi o aos go-
vernos, para ampliarem seus apoios, 
que revertem no bem da população que 
representam e à sociedade, na forma de 
também aumentarem as suas doações 
voluntárias e indispensáveis. 

A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza

Professor da Uece, membro 

da Academia Cearense de 

Administração (Acad)

Vladimir Spinelli

julliana.andrade@defensoria.ce.def.br

São notórias as mudanças que o con-
texto da pandemia do novo coronavírus 
trouxe para a vida das pessoas. Devido 
à sua complexidade, algumas repercus-
sões surgiram com relação aos processos 
de adoção o que tiveram que passar por 

adaptações importantes 
em todas as suas fases. 

Com as limitações 
ocasionadas pela pan-
demia buscou-se dar 
agilidade, em todas as 
instâncias, aos processos 
que envolvem crianças 
e adolescentes. Proce-
dimentos de habilitação 

para inscrição no Sistema Nacional de 
Adoção, estágios de convivência, bem 
como demais processos judiciais – não 
só de adoção – diante da possibilidade 

de crianças e adolescentes retornem às 
famílias de origem ou sendo aptas para 
adoção (após destituição do poder fami-
liar) sejam colocadas em família substi-
tuta. Todo empenho por parte do sistema 
de justiça objetiva abreviar o tempo de 
institucionalização e garantir o direito à 
convivência familiar e comunitária. 

Vale frisar que o tempo - mesmo em ce-
nário tão avassalador como o da Covid-19 
- continua sendo fator determinante para 
crianças e adolescentes. Podemos trazer 
a difi culdade com relação às adoções tar-
dias em que a demora pode signifi car per-
da de uma chance, embora, não se possa 
abrir mão de uma condução responsável e 
criteriosa como estabelece o ECA.  

Com isso, mesmo com o isolamen-
to social as unidades de acolhimento, 
sob orientação da Defensoria Pública e 

do Poder Judiciário, tiveram que usar 
recursos como ligações e videocha-
madas para garantir a comunicação 
dos acolhidos com familiares e pre-
tendentes e assim continuar traba-
lhando manutenção e fortalecimento 
dos vínculos afetivos tão importantes 
para o desenvolvimento da persona-
lidade de toda criança e adolescente.

Em 2020, defensoras e defensores pú-
blicos que atuam tanto nas Varas da In-
fância e Juventude quanto em núcleos 
especializados nessa área, realizaram em 
Fortaleza, mais de 25 mil atuações, sem-
pre afi rmando e reafi rmando, a partir da 
função institucional da Defensoria Pública 
de defender direitos individuais e coleti-
vos de grupos socialmente vulneráveis, a 
prioridade absoluta que norteia os direi-
tos de crianças e adolescentes. 

Infância em tempo de pandemia

Defensora Pública, mestre 

pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra

Julliana Andrade Lima
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Há um ano, quando milhares de 
micro e pequenos empresários fo-
ram surpreendidos com a chegada 
do Coronavírus, o Sebrae Ceará se or-
ganizou, rapidamente, e deu, a esse 
contingente que lutava pela sobre-

vivência dos seus 
pequenos negócios, 
ferramentas inova-
doras, preparo para 
o acesso ao crédi-
to e campanhas de 
inserção e valori-
zação da pequena 
empresa.

O resultado sur-
preendeu. Só em 2020, no Estado, 
foram mais de 93 mil novas empre-
sas abertas enquanto 29 mil fecha-
ram as portas, gerando um saldo 
positivo de quase 64 mil novos em-
preendimentos. Desse total 90,7% 
são pequenos negócios, num avanço 
de quase 58 mil novas empresas ge-
radas em plena pandemia.

Surgiram aí empresas como a de 
Thayane Santos que abriu um negó-
cio já apostando em kits de higiene 
agregados para ampliar suas ven-
das de doces; ou como a de Marcia-
ne Guimarães que tornou virtual a 
grife de roupas que tinha no Centro 
Fashion, ou, ainda. A de Raquel Al-
cantarino que deixou seus dindins 
gourmet e desenvolveu uma linha 

própria de pães e bolos que só cresce 
com vendas nas mídias sociais.

Agora, com o recrudescimento da 
crise, o Sebrae Ceará volta a ampliar a 
mobilização. E, com a expertise adqui-
rida, coloca ao alcance dos empreen-
dedores novamente atingidos em cheio 
pelo vírus e pelas necessárias medidas 
de controle sanitário, um reforçado es-
quema de atendimento.

Ao todo, estão à disposição dos 
donos de pequenos negócios, um Ca-
tálogo de Conteúdo Online com 130 
cursos por vídeo, 15 cursos via What-
sApp, 10 jogos educativos que ajudam 
na gestão e 24 ebooks. Todos disponí-
veis gratuitamente para matrícula, a 
qualquer dia e hora no link do Sebrae.

Mas é preciso que os governos e 
sociedade façam o seu papel na ma-
nutenção e apoio a estes insistentes 
cearenses que vêem, no empreen-
dedorismo, um meio de contribuir 
com a economia do Estado gerando 
empregos e a própria renda. Aos 
governos cabe melhorar a qualida-
de das relações com crédito aces-
sível, isenções tributárias, menos 
fiscalização e mais incentivos. 

À Sociedade cabe valorizar as pe-
quenas empresas, tornando-as um 
patrimônio da comunidade local, pelo 
papel que exercem na geração de em-
prego e renda numa sociedade ávida 
por dias melhores para todos. n

Sebrae e os pequenos 
negócios unidos

alci@ce.sebrae.com.br

diretor técnico 

sebrae Ceará

Alci porto

Todos nós temos virtudes e defei-
tos. Ao questioná-los, damos o pri-
meiro passo para nos tornarmos pes-
soas melhores. Qualquer grupo social 
- associações, sindicatos ou partidos 
políticos - precisa se auto avaliar, e, 

fundamentalmente, 
saber considerar as 
críticas da socieda-
de. A esquerda não 
está isenta dessas 
críticas e avaliações, 
mesmo porque pre-
cisa qualificar-se 
para melhor servir 
à sociedade. A volta 

de Lula à elegibilidade criou o mo-
mento propício para revisão de con-
ceitos e atitudes de uma nova fase.

Há o ditado popular: “Quer co-
nhecer a bruxa? Dê-lhe a vassoura”. 
Alguns militantes da esquerda, ao 
assumirem o poder de prefeitura ou 
estado, esquecem suas raízes e bases. 
A arrogância e a vaidade sobem à ca-
beça desses pretensos líderes. Passam 
a enxergar somente as próximas elei-
ções, tal qual velhos políticos que eles 
tanto criticaram por não largar o osso. 
A inevitável dinâmica da vida parece 
que pegou a esquerda de surpresa.

O avanço tecnológico, as novas 
formas de relacionamentos, o en-
volvimento e a sutileza de outros 
conhecimentos e meios técnicos, 

tudo aponta para os espaços vir-
tuais e as redes sociais. Youtube, 
Instagram, Facebook, Twitter e 
Whatsaap vêm causando tanto im-
pacto, inclusive produzindo ceguei-
ra. Além disso, os games que simu-
lam realidades paralelas tornam-se 
febre de crianças, adolescentes e 
adultos. A esquerda, do alto de sua 
arrogância, ignorou solenemente 
tais ferramentas políticas também.

O momento exige rever conceitos de 
dentro e de fora das alianças partidá-
rias. Algumas perguntas incomodam. 
Afinal, por que a maioria das igrejas 
evangélicas voltam-se para a direita? 
Confiaram demais no apoio das anti-
gas comunidades eclesiais de base da 
igreja católica? Ou será que as comuni-
dades eclesiais não tinham mais as ba-
ses? Repensar essas questões implica 
em um exercício de humildade.

Conheci um prefeito, com fama de 
esquerdista, de uma cidade do inte-
rior do Ceará. Ele costumava deixar 
o bispo diocesano na sala de espera 
de seu gabinete por horas. Houve 
uma vez em que ele saiu pelas por-
tas dos fundos, com ares de esnobe. 
Esses e outros sintomas de arrogân-
cia precisam vir à baila para serem 
contidos, sob pena de continuarem 
fazendo bobagens. Calma! Críticas e 
autocríticas não querem dizer neces-
sariamente expurgos. n

Revendo conceitos
políticos

saraivajunior.junior@gmail.com

escritor

Saraiva Junior

Lula: projeto e políticas

Não sou adepto dos discursos longos e emotivos de Luís 
Inácio Lula da Silva com suas hipérboles a respeito dos feitos 
inéditos de seu governo, iniciando pela já famosa expressão 
“Nunca antes neste país...”. Mesmo assim acompanhei, ao 
vivo, seu último discurso que marcava sua reentrada em 
campanha eleitoral. Discurso singular, que analiso aqui, 

destacando dois temas centrais: o proje-
to de sociedade de Lula e as políticas que 
propõe para efetivá-lo.

Lula, com efeito, diferentemente da 
grande maioria de nossos dirigentes e 
políticos, possui uma visão de socieda-
de, um projeto de governo, que o dis-
curso explicitou e que, a partir de suas 
próprias palavras, eu esboço aqui. Ele 
visualiza a possibilidade de uma cons-
trução conjunta de um mundo justo, 
mais humano, o que significa não neces-
sariamente um país igualitário, mas cer-
tamente um país muito menos desigual 

em que os bens materiais, culturais e espirituais sejam 

bem distribuídos e acessíveis a todos; uma sociedade 
com saúde, saneamento, educação, segurança, cultura, 
produção, distribuição de riqueza e trabalho para todos; 
sem preconceitos raciais, onde cada um pode ser o que é 
e o que quer ser; um país que não tenha bala perdida, em 
que o jovem possa transitar sem preocupação de tomar 
um tiro. Um mundo onde a religiosidade e a espirituali-
dade de cada um são respeitadas. Sonho de um lunático? 
Ideologia comunista ultrapassada? Ou utopia vibrante de 
um velho sindicalista e político que sabe que, em vários 
países capitalistas, a exemplo dos escandinavos e do Ca-
nadá, essa utopia está virando prática cotidiana. Quem 
objeta a tal sociedade onde seria bom viver?

Como Lula pretende construir semelhante mundo? 
De entrada, ele descarta a radicalidade revolucionária. 
Diz-se radical por querer ir à raiz dos problemas do 
país, mas em política segue a via da democracia refor-
mista e retoma temas essenciais abandonados: desen-
volvimento, crescimento econômica com distribuição 
de renda e elevação da massa salarial.

A sua primeira estratégia é a negociação via diálogo 

entre os três poderes, com sindicatos, empresários e 
sociedade civil organizada ou não. Lula também defen-
de o papel do Estado como indutor e propulsor de in-
vestimentos produtivos públicos e privados e uma 
intensa intervenção nas periferias. A forma de cres-
cer seria injetar investimentos públicos em educação, 
ciência e tecnologia, saúde, transporte, infraestrutura 
de maneira a atrair investimentos privados nacionais 
e internacionais, a crise sanitária, econômica e social 
atual exigindo não a retração do Estado, mas o opos-
to. A terceira estratégia consiste numa forte ajuda aos 
micros e pequenos empreendedores e uma agressiva 
reindustrialização fortalecendo a cadeira produtiva de 
óleo e gás; recriando a indústria naval, a metalúrgica, 
a automotiva e outras mais de maneira a exportar bens 
manufaturados agregadores de trabalho, logo, de valor, 
e não somente commodities primárias.

Programa incipiente, com certeza. Lula comunista? 
Esquerdista radical? Ou Lula simplesmente de centro-es-
querda? O risco é esse projeto político frustrar a direita 
liberal privatista e a esquerda comunista estatizante. n

haguetteandre@gmail.com

sociólogo e 

professor da uFC

André Haguette

Há 80 anos
1941. mUNDo

Lei Marcial na Iugoslavia

Budapeste, 29 – Segundo um despacho de Belgrado, 
o estado de sitio acaba de ser proclamado em toda 
Iugoslavia, sendo imediatamente agravado com a 
aplicação da lei marcial. O povo foi notificado dessa 
decisão do governo tanto pelo radio como pelo serviço dos 
Correios e Telegrafos. A Radio de Belgrado, anunciando 
o decreto, convidou o povo a obedecer ás ordens das 
autoridades, afim de evitar que ‘os elementos estrangeiros 
se aproveitem da situação para causar disturbios’.

1941. GUErrA

800 mil Alemães já estão na Bulgaria

Stambul, 29 – Noticias procedentes da Bitolj, localidade 
situada ao sul da Iugoslavia, indicam que varios elementos 
da artilharia iugoslava transpuseram ontem as fronteiras, 
juntando-se ás forças gregas. Segundo os ultimos informes 
chegados da fronteira búlgara, os efetivos alemães, na 
Bulgaria, elevam se a 300 mil homens, de primeira linha, 
mas os alemães dão a entender que eles estão ultimando 
uma concentração de 800 mil a um milhão de homens.

Há 60 anos
1961. boXE

Eder Jôfre arrasa Piero Rollo

Rio – Eder Jôfre manteve seu título de campeão 
mundial da categoria dos pesos galos, ao derrotar 
na sensacional luta de sábado, em ringue armado 
no gramado do Botafogo, em General Severiano, o 
campeão italiano Piero Rollo, por nocaute técnico, 
no nono assalto.  Pouco depois de terminada a 
luta, Eder Jôfre é carregado dentro do ringue por 
uma multidão de pessôas que invade a arena, para 
abraçar o campeão do mundo.

1961. cArIrIS

Encontrada urna funerária no Crato

Crato – Nas escavações reiniciadas na cidade do 
Crato, pelo DNOCS, para reinicio da montagem de 
rêde de abastecimento dagua, foi encontrada, e em 
plena praça da Sé, frente ao edificio da Prefeitura 
Municipal, uma igaçaba dos índios Cariris, ou seja, 
uma de suas urnas funerárias, onde sepultavam os 
seus mortos. A igaçaba, devido ao serviço já está 
sendo feito à noite, foi quebrada pelas picaretas. 

Há 40 anos
1981. DITADUrA

Viola toma posse na Argentina

Buenos Aires – O tenente-general Roberto Eduardo Viola 
assumirá hoje a Presidência da Argentina. Embora porta-
vozes do Governo digam que o regime militar tem objetivos, 
mas não prazos, muitos observadores prevêem que Viola 
poderia ser o último Presidente designado exclusivamente 
pela Junta Militar, órgão supremo do atual “Processo”. Seu 
mandato expirará em 1984 e, até lá, a relação de poderes 
entre as Forças Armadas e os setores civis, certamente, 
ditará o curso futuro do presente regime.

1981. DENÚNcIA

Assédio às Comunidades de Base

Rio Branco – As Comunidades Eclesiais de Base devem 
estar atentas às investidas dos partidos políticos e de 
órgãos oficiais, para não se deixarem manipular e esvaziar 
seu conteúdo de fé e não perderem a sua independência 
e o direito de julgar esses organismos à luz do Evangelho 
e da doutrina social da Igreja. Essa advertência foi feita 
ontem pelo bispo da Prelazia do Acre e Purus e presidente 
da Comissão Pastoral da Terra, Dom Moacyr Grechi.
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O início da temporada 2021 
da Formula 1 teve elementos 
destacados dentro e fora da 
pista. Para o público brasileiro, 
a transmissão do evento pas-
sou por uma notável mudança. 
Após 40 anos, a TV Globo não 
renovou contrato para exibi-
ção da modalidade, o que abriu 
espaço para a TV Bandeiran-
tes  assumir  como  canal  oficial 
local da principal modalidade 
do automobilismo do mundo. 
Com cobertura detalhada de 
todo o fim de semana do GP do 
Bahrein, juntamente com um 
time  qualificado  de  transmis-
são, a audiência da emissora 
foi multiplicada por cinco ve-
zes, segundo dados do Ibope.

Comandada pelo narrador 
Sérgio Maurício, ex-Grupo Glo-
bo, a Band transmitiu com de-
talhes, tanto no canal fechado 
como no aberto, desde os trei-
nos livres de sexta-feira até a 
corrida de domingo. Além dis-
so, a emissora fez cobertura da 
Fórmula 2, espécie de categoria 
de acesso à F1, com transmis-
sões das corridas da categoria.

Na parte de cima do grid, 

destacou-se a luta até a última 
curva entre Lewis Hamilton, da 
Mercedes, e Max Verstappen, 
da Red Bull, pela liderança. Os 
dois alternaram posições em 
alguns momentos da corrida. 
Mas, quando a corrida se enca-
minhava para o fim, o desem-
penho do holandês era bem su-
perior ao do britânico, algo que 
encurtou a distância entre os 
dois.  Assim,  desafiante  conse-
guiu o raro feito de ultrapassar 
o heptacampeão mundial.

Contudo, para fazer a mano-
bra, Verstappen passou com 
os quatro pneus pelo lado de 
fora da pista e teve de devol-
ver o posto conquistado para 
evitar punição. Depois desse 
incidente, não houve tempo 
para a reconquista do lugar 
e Hamilton iniciou a tempo-
rada 2021 vencendo, algo que 
não acontecia há seis anos. 
O  finlandês  Valtteri  Bottas, 
companheiro do inglês na 
equipe alemã, completou o 
pódio na terceira colocação.

Com o resultado, Lewis Ha-
milton acumulou mais um en-
tre os diversos recordes que 
possuia na F1. Agora, ele é o 
piloto com mais voltas na li-
derança de corridas na moda-
lidade, com 5.112, superando 

Michael Schumacher, que en-
cerrou a carreira com 5.111 vol-
tas como líder.

Dentro da pista, a corrida 
teve ainda outras novidades 
que aumentaram o apelo da 
transmissão. O GP do Bahrein 
teve as estreias do japonês 
Yuki Tsunoda, pela AlphaTau-
ri, do russo Nikita Mazepin e 
do alemão Mick Schumacher, 
ambos pela Haas. Este últi-
mo  é  filho  do  heptacampeão 
mundial Michael Schuma-
cher. Dentre os calouros, Tsu-
noda foi quem se saiu melhor, 
finalizando a corrida em nono. 
Mick terminou na última po-
sição, enquanto Mazepin nem 
chegou a completar a corrida.

A corrida no circuito de 
Sakhir contou também com 
o retorno do bicampeão Fer-
nando  Alonso,  que  ficou  dois 
anos ausente da Fórmula 1. O 
espanhol conduziu uma Alpi-
ne, ex-Renault, e não finalizou 
a prova. Ao todo, foram quatro 
donos de taças de temporadas 
passadas competiram: Hamil-
ton (heptacampeão), o alemão 
Sebastian Vettel (tetra), Alonso 
(bi)  e  o  filandês  Kimi  Räikkö-
nen (dono de um título).

Além da luta pelo topo, houve 
outros destaques na corrida. O 
mexicano Sérgio Pérez, da Red 
Bull, que teve pane na largada, 
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| Automobilismo | Nova temporada começa com Novidades Na traNsmissão e disputa por 
vitória que há tempos Não se via. o resultado, porém, foi hamiltoN No topo de Novo
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pelo fim do GP do Bahrein
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exclusivo para assinantes, a versão 
online da reportagem traz ainda 
fotogaleria e classificações do mundial 
de pilotos e construtores

ClassifiCação 
final

1º- lewis Hamilton 
(Mercedes)
2º- Max Verstappen (red 
Bull)
3º- Valtteri Bottas 
(Mercedes)
4º- lando Norris (Mclaren)
5º- Sergio Perez (red Bull)
6º- Charles leclerc (Ferrari)
7º- daniel ricciardo 
(Mclaren)
8º- Carlos Sainz Jr (Ferrari)
9º-Yuki tsunoda (alphatauri)
10º- lance Stroll (aston 
Martin)
11º- Kimi raikkonen (alfa 
romeo)
12º- antonio Giovinazzi (alfa 
romeo)
13º- esteban occon (alpine)
14º- George russell 
(Williams)
15º- Sebastian Vettel (aston 
Martin)
16º- Mick Schumacher 
(Haas)
17º- Pierre Gasly 
(alphatauri)
18º- Nicholas Latifi 
(Williams)
alonso (alpine) e Mazepin 
não completaram

Gp do baHrein
foi obrigado a ir para os boxes 
precocemente e caiu para o fim 
do grid, teve uma recupera-
ção enorme e terminou numa 
honrosa quinta colocação. Por 
outro lado, Vettel, que estreou 
pela sua nova equipe, a Aston 
Martin, iniciou 2021 de forma 
desastrosa — tal qual a tem-
porada passada pela Ferrari — 
e foi apenas o 15º colocado.

As Ferraris tiveram um de-
sempenho competitivo (em 
comparação com 2020). O mo-
negasco Charles Leclerc termi-
nou em sexto, enquanto o espa-
nhol Carlos Sainz Jr. foi o oitavo. 

Com o circuito de Interla-
gos, em São Paulo, de volta 
após ausência decorrente da 
pandemia, a temporada 2021 
da Fórmula 1 tem 23 corri-
das programadas. A próxima 
será no dia 18 de abril, em 
Imola, na Itália.
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O Ceará entrou em cam-

po seis vezes no início da 

temporada de 2021. Devido à 

diferença de apenas quatro 

dias entre o fim do Brasi-

leirão 2020 (25/2), e o início 

da Copa do Nordeste 2021 

(1º/3), muitos atletas foram 

poupados dos jogos ini-

ciais, abrindo espaço para 

testes entre os titulares. 

Com a chegada do zaguei-

ro Messias, o clube encer-

rou o ciclo de contratações 

do início deste ano. Assim, 

somando-se reforços e jo-

gadores que retornam de 

recesso, Guto Ferreira terá 

quase todos os 40 atletas do 

elenco disponíveis para os 

próximos embates.

Com a aproximação da 

fase de mata-mata do Nor-

destão, o treinador do Vovô 

deve buscar firmar um ti-

me-base. Levando-se em 

conta o desempenho inicial 

de 2021, algumas posições 

estão com vagas mais defi-

nidas que outras.

No gol, Richard foi titular 

no Campeonato Brasileiro 

desde que barrou o vete-

rano Fernando Prass, na 

16ª rodada. Na temporada 

2021, ele iniciou a partida 

em cinco jogos. João Ri-

cardo, recém-chegado da 

Chapecoense-SC, atuou 

somente em um — pre-

judicado pela infecção 

pela Covid-19, que o tirou 

de duas partidas. Contu-

do, com o longo calendário 

do Alvinegro, João deverá 

ter outras oportunidades 

para mostrar serviço.

 Nas laterais, uma unani-

midade e uma contestação. 

Na esquerda, Bruno Pache-

co é incontestável e está em 

patamar muito mais elevado 

que Kelvyn, reserva. No lado 

direito, porém, as atuações 

de Eduardo não convence-

ram. Gabriel Dias, que veio 

do Fortaleza, ainda não es-

treou e pode preencher a la-

cuna nesta faixa.

O companheiro de zaga 

do capitão Luiz Otávio é ou-

tra incógnita do momento. 

Tiago Pagnussat rescindiu con-

trato com o clube e vai para o 

futebol japonês. Klaus, Jordan e 

Gabriel Lacerda, outros zaguei-

ros, não demonstraram solidez 

para serem intocáveis. A ten-

dência, porém, é que o recém-

chegado Messias, ex-América

-MG, se imponha rapidamente 

como titular.

A volância do Ceará tam-

bém tem dois cenários pa-

ralelos. Fernando Sobral, 

destaque do time desde que 

foi recuado da faixa ofensi-

va para a proteção, é titu-

lar absoluto. Ele atuou em 

quatro jogos na atual tem-

porada, três delas entre os 

11 iniciais. Porém, a vaga de 

companheiro dele no setor 

está em aberto.

Fabinho, titular no Brasi-

leirão 2020, atuou pouco em 

2021 — dois jogos, um deles 

desde o início. Aos 34 anos, 

ele pode dar espaço para a 

chegada de novos atletas. 

William Oliveira, que possui 

como principal caracterís-

tica a marcação forte, vem 

sendo o preferido de Guto 

no momento, com quatro 

titularidades. Oliveira, vin-

do da Chapecoense-SC, e 

Pedro Naressi, entretanto, 

surgem como alternativas e 

corresponderam bem quan-

do testados e podem lutar 

pela vaga. Charles, titular 

na campanha do título do 

Nordestão 2020, ainda não 

estreou na temporada.

O articulador da equipe 

é Vina, artilheiro, líder de 

assistências, eleito para a 

seleção da CBF do Brasilei-

rão 2020, principal nome 

do Vovô e referência técni-

ca. Contudo, a posição foi 

reforçada por Jorginho, ex

-Atlético-GO, e Marlon, ex-

Fortaleza, que também po-

dem atuar mais recuados, 

ou nas pontas.

O meia-atacante, po-

rém, é a única unanimida-

de. Com o retorno de Léo 

Chú para o Grêmio-RS, a 

ponta-esquerda ficou vaga. 

No começo da temporada, 

Jacaré despontou. Con-

tudo, teve lesão grave no 

joelho deve ficar ausente 

pelo resto do ano. Assim, o 

colombiano Mendoza, que 

chegou do Amiens-FRA por 

cerca de R$ 4 milhões, deve 

ter pouca concorrência 

para manter a titularidade 

da posição.

Na ponta direita a disputa 

deve ser entre o colombiano 

Yony González, emprestado 

pelo Benfica-POR, e Lima, 

que retornou para o Ceará 

em definitivo e foi titular 

em 2020. Versátil, o joga-

dor ex-Grêmio-RS deve ser 

também opção na outra ex-

trema do campo ou até cen-

tralizado, abrindo espaço à 

direita. Saulo Mineiro, que 

sabe jogar como referência, 

é outro forte concorrente, 

pois iniciou muito bem 2021, 

com três gols marcados.

Por fim, a vaga de cen-

troavante principal do Al-

vinegro é uma incógnita. 

Apesar de titular no ano 

passado, Cléber ainda não 

apresentou regularidade. 

Já Felipe Vizeu chegou no 

fim do ano passado e não 

correspondeu em campo. 

Assim, Jael, único dos três 

que balançou as redes na 

temporada, demonstrou 

maior potencial de render. 

Ainda há a possibilidade 

de utilizar Saulo Mineiro 

na posição, caso busque-

se um ataque mais móvel. 

(Gabriel Lopes / Especial 

para O POVO)

aurelio alves

Uma base pra 
se trabalhar
| temporada 2021 | Com fim do CiClo de Contratações, formação básiCa 
do Ceará deve Criar forma. ao todo, 32 atletas já entraram em Campo

Único atleta a jogar todas as partidas 
do Ceará na temporada, saulo Mineiro 

não tem vaga de titular garantida

Nordestão 2021 - Grupo A

classificados  
para segunda fase

TimE pG J v
1º Bahia 10 6 3
2º CrB 8 5 2
3º Ceará 7 5 1
4º Confiança 7 6 1
5º sampaio Corrêa 6 5 1
6º treze 5 5 1
7º 4 de Julho 5 5 1
8º santa Cruz 3 5 1

classificação

Nordestão 2021 - Grupo B

classificados  
para segunda fase

TimE pG J v
1º Fortaleza 11 6 3
2º Csa 9 5 2
3º vitória 9 6 2
4º aBC 8 4 2
5º salgueiro 7 5 2
6º altos 7 6 2
7º Botafogo-PB 4 5 0
8º sport 2 5 0

classificação

eleNco AtuAl do ceArá
TEmporada 2021

Goleiros
João ricardo (1 partida)
richard (5)
vinícius Machado (0)

laterais
Gabriel dias (0)
eduardo (5)
Buiú (1)
Bruno Pacheco (3)
Kelvyn (3)

Zagueiros
luiz otávio (4)
Klaus (3)
Gabriel lacerda (3)
Jordan (2)
alan uchôa (1)
Messias (0)

volantes
Charles  (0)
Fabinho (2)
Fernando sobral (4)
William oliveira (4)
oliveira (5)

Pedro Naressi (2)
Marthã (0)
Geovane (1)

meia-atacantes
lima (0)
vina (2)
Wescley (3)
Felipe Baixola (2)
Jorginho (3)
Marlon (5)

atacantes
luan (base) (1)
rick (4)
Jacaré (4)
Wesley (1)
Mendoza (2)
Yony Gonzalez (2)
Jael (3)
Cleber (2)
Felipe vizeu (4)
saulo Mineiro (6)
 
levantamento: thiago 
Minhoca

jogadores foram 
contratados pelo Ceará 
no ano, além da volta 
de lima

12
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Pela primeira vez desde o início 
da temporada 2021, o Fortaleza não 
irá a campo duas vezes na mesma 
semana. Com uma rara brecha 
no apertado calendário do futebol 
brasileiro, o técnico Enderson Mo-
reira terá tempo para tentar for-
mar o time ideal, fortalecer ideias 
e conceitos nos treinos e conseguir 
evolução da equipe a partir do pró-
ximo compromisso, diante do Bah-
ia, no próximo sábado, 3.

Com o Campeonato Cearense 
ainda paralisado em razão do 
decreto de lockdown no Estado, 
válido até 4 de abril, o Tricolor 
segue na disputa das Copas do 
Nordeste e do Brasil. Pelo torneio 
nacional, o desafi o em jogo úni-
co na segunda fase será contra o 
Ypiranga-RS, no próximo dia 6, 
às 21h30min, na Arena Castelão.

O Nordestão, portanto, tem 
sido responsável por mo-
vimentar a maior parte da 
temporada do Leão. Até ago-
ra, foram três vitórias, dois 
empates e uma derrota em 
seis partidas, com 11 pontos 
conquistados e a lideran-
ça provisória do Grupo B. O 
rendimento, no entanto, ain-
da não convenceu e obriga o 
treinador a encarar sabati-
nas nas entrevistas coletivas 
e a insatisfação da torcida.

Em meio à reformulação do 
grupo de jogadores, Enderson 
Moreira adotou rodízio de atle-
tas entre um confronto e outro 
para amenizar o desgaste físico. 
A arrancada com 100% de apro-
veitamento nos três primeiros 
duelos parecia dar perspecti-
va positiva, mas o desempenho 
passou a ser questionado a par-
tir do empate em 1 a 1 com o Tre-
ze-PB, dentro de casa.

Desde então, o time do Pici 

sofreu apenas um revés — em 
casa para o Santa Cruz-PE, que 
ainda não havia pontuado no cer-
tame regional —, mas teve mo-
mentos de difi culdade de todos os 
adversários: Caxias-RS, Ceará e 4 
de Julho-PI, além da equipe coral. 
A rodagem nas peças levanta crí-
ticas em razão da ausência de al-
guns nomes, em especial do volan-
te Ronald. Por outro lado, alguns 
reforços agradaram, como Éder-
son, Matheus Vargas e Robson.

“Quando você não tem uma 
pré-temporada, como nós não 
tivemos, e não tem semanas 
abertas, não tem condição de po-
der preparar bem essa equipe. A 
gente está em um revezamento 
não porque eu quero, é porque o 
único atleta que jogou uma se-
quência maior foi o Tinga e teve 
uma lesão no jogo. A gente con-
seguiu segurar em um jogo, mas 
era o jogador que estava se repe-
tindo mais”, explica o treinador.

Apesar das constantes mudan-
ças, Enderson já dá sinais da for-
mação preferida. Quintero e Wan-
derson formam a dupla de zaga, 
com Tinga — agora lesionado — 
e Carlinhos nas laterais. Matheus 
Jussa e Éderson são os volantes, 
com Luiz Henrique na armação. 
No ataque, David e Robson veem 
disputa entre Igor Torres e Wellin-
gton Paulista pela outra vaga.

“A gente tem ideia do time ideal, 
mas até chegar no time ideal tem 
um bom caminho a ser percorrido 
ainda. Por que eu falo isso? Porque 
nós tivemos problemas do fi nal da 
temporada passada para esse iní-
cio: muitas saídas, muitas chega-
das. Então, é um período de adap-
tação”, resume Enderson. 

“A gente está buscando essas 
semanas abertas. O primei-
ro aspecto importante é que a 
gente possa recuperar mesmo, 
porque está em uma sequência 
de jogar praticamente duas ve-
zes por semana. Ver realmente 
quais atletas vão estar à dispo-
sição e tentar sempre fazer um 
trabalho de evolução da equi-
pe”, completou.

AURELIO ALVES

RARA BRECHA 
NO CALENDÁRIO
| SEM JOGOS | COM UMA SEMANA DEDICADA APENAS A TREINOS, 

FORTALEZA BUSCA TIME IDEAL PARA EMBALAR NA COPA DO NORDESTE

AFONSO RIBEIRO
afonso.ribeiro@opovo.com.br

SEMANA sem jogos evita lesões como a de 
Tinga, diz Enderson Moreira

AVISO Excepcionalmente nesta segunda-feira, 29, a coluna Alan Neto não será publicada

LOTECA

CONCURSO 
4 de Julho/PI Fortaleza/CE

Confi ança/SE Vitória/BA

Sérvia Portugal

República Tcheca Bélgica

Boavista/RJ Flamengo/RJ

Luverdense/MT Sinop/MT

Israel Escócia

Bulgária Itália

Figueirense/SC Chapecoense/SC

Brusque/SC Juventus/SC

Bahia Altos/PI

Nova Iguaçu/RJ Botafogo/RJ 

Joinville/SC Criciúma/SC

*Treze/PB Botafogo/PB
























LENILSON SANTOS/FERROVIÁRIO

FERROVIÁRIO vem de vitória sobre o 
Porto Velho, pela Copa do Brasil

ELENCO DO 

FORTALEZA

Goleiros
Felipe Alves (6 jogos)
Marcelo Boeck (2)
Max Walef (0)

Laterais
Bruno Melo (5)
Carlinhos (7)
Daniel Guedes (0)
Tinga (4)
Vitor Ricardo (1)

Zagueiros
Jackson (1)
João Paulo (4)
Quintero (6)
Wanderson (8)

Volantes
Éderson (6)
Felipe (0)
Gustavo Blanco (1)
Matheus Jussa (5)
Pablo (6)
Ronald (0)

Meias
Lucas Crispim (5)
Luiz Henrique (7)
Mariano Vázquez (0)
Matheus Vargas (5)
Yago Pikachu (1)

Atacantes
David (7)
Gustavo Coutinho (3)
Igor Torres (4)
Isaque (1)
Osvaldo (5)
Robson (7)
Romarinho (4)
Tiago Orobó (1)
Wellington Nem (0)
Wellington Paulista (7)

Levantamento feito por 
Thiago Minhoca

TEMPORADA 2021

As duas próximas semanas 
do Ferroviário serão de muito 
treino, estudo e foco total em 
único objetivo: a partida con-
tra o América-MG, pela segun-
da fase da Copa do Brasil. Com 
o Campeonato Cearense ainda 
paralisado, a equipe do técnico 
Francisco Diá mantém as aten-
ções exclusivamente no mata
-mata nacional.

Depois da rodada realizada 
no último dia 10, o Estadual foi 
paralisado devido ao decreto 
de lockdown em todo o Cea-
rá. Na última sexta-feira, 26, o 
governador do Estado, Camilo 
Santana (PT), anunciou a pror-
rogação da medida de comba-
te à pandemia de Covid-19 até 
4 de abril, com a perspectiva 
de retomada de alguns setores 
a partir do dia seguinte.

A Federação Cearense de Fu-
tebol (FCF) se articula para que 
o futebol local seja liberado e o 
reinício do Cearense aconteça a 
partir de 7 de abril. Enquanto 
isso, o Tubarão segue na dispu-
ta da Copa do Brasil e, a título de 
hoje, terá 15 dias de trabalho até 
o próximo duelo.

“A comissão técnica fi ca com 
a parte de observar a outra 
equipe, enquanto a gente vai 
treinar bastante. Essas duas 
semanas vão ser muito boas, 
porque no Campeonato Cearen-
se e na Taça Fares Lopes tive-
mos pouco tempo para treinar 
devido ao calendário dos jogos, 
um em cima do outro. Com esse 
tempo, a gente vai acertar o 
time, entrosar e vamos para o 
jogo”, projetou o meia Reinaldo.

Já sem o Estadual, a equipe da 
Barra do Ceará ainda enfrentou 

dias de indefi nição de data e lo-
cal do jogo da primeira fase do 
torneio nacional em razão dos 
decretos estaduais e municipais 
das praças que sediaram o em-
bate. Por fi m, a partida foi rea-
lizada em Duque de Caxias (RJ), 
onde o time coral bateu o Porto 
Velho-RO por 1 a 0 e garantiu 
vaga na próxima etapa.

“Vínhamos em uma cres-
cente muito boa, com ritmo 
de jogo. Só treinando você 
perde um pouco do ritmo. Eu 
até tinha falado com a minha 
diretoria para fazer alguns 
jogos-treino com Fortaleza, 
Ceará, para dar ritmo a essa 
equipe, que vinha em uma 
crescente, e essa paralisação 
nos prejudicou bastante”, la-
mentou o comandante coral, 
em entrevista após o triunfo.

O adversário agora será o 
Coelho, no dia 14 de abril, às 19 
horas, na Arena Independência, 
em Belo Horizonte. Com R$ 1,2 
milhão já embolsado, o Ferro-
viário quer aproveitar a brecha 
no calendário para se prepa-
rar e tentar surpreender para 
manter o início de ano bem-
sucedido — título da Taça Fa-
res Lopes, primeira colocação 
da primeira fase do Estadual e 
classifi cação na Copa do Brasil.

“Os objetivos têm sido al-
cançados. Espero que continue 
assim, que dê continuidade ao 
Campeonato Cearense, que é 
muito importante, e que essa 
pandemia vá logo embora para 
voltar tudo ao normal e o Ferro-
viário fazer uma grande campa-
nha no Cearense e na Série C do 
Campeonato Brasileiro”, disse 
Francisco Diá. (Afonso Ribeiro)

Ferroviário adota foco 

exclusivo em duelo 

contra América-MG

Paralisação do Cearense.

*Jogo adiado
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