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Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável

THAIS MESQUITA

MAIS UMA

O secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, vai ganhar a Medalha Dr. Periguary de 
Medeiros, a maior comenda da Câmara Municipal para personalidades que atuam 
na área da Saúde. A iniciativa é do presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT).

Cheia
atual

Minguante
4/4

Nova
11/4

Crescente
20/4
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CONTARDO Calligaris, 
escritor e psicanalista

| 72 ANOS|

Contardo Calligaris, o ita-
liano de olhar atento que levou 
a psicanálise para o cotidiano 
do brasileiro ao analisar, em 
seus textos publicados na Fo-
lha de S.Paulo e em seus livros 
de fi cção e não fi cção, temas 
ligados à existência huma-
na, morreu ontem, 30, aos 72 
anos, em São Paulo. Ele estava 
internado no Hospital Albert 
Einstein para tratar um cân-
cer e sua morte foi confi rma-
da pelo fi lho Max Calligaris em 
um post no Instagram.

Nascido em Milão, em 2 de 
junho de 1948, Contardo Cal-
ligaris cresceu cercado pelos 
escombros da Segunda Guerra 
Mundial. Ele iniciou sua for-
mação pelas áreas de letras e 
fi losofi a. Calligaris se formou 
na Escola Freudiana de Paris, 
presidida por Jacques Lacan 
(1901-1981). Em sua formação, 
ele também teve aulas com 
Roland Barthes (1915-1980) e 
Michel Foucault (1926-1984).

Calligaris veio ao Brasil 
pela primeira vez em 1986 
para o lançamento de seu pri-
meiro livro de psicanálise: Hi-
pótese Sobre o Fantasma. Em 
89, fi xou residência aqui e vi-
veu suas últimas décadas em 
São Paulo, onde se dividia en-
tre o consultório e a atividade 
intelectual. 

Ele é autor de vários livros 

Morre o psicanalista 
e escritor 
Contardo Calligaris

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

Sabem aquele buracão na rua Guilherme Moreira, entre Aguanambi e Rua Juvenal de 
Carvalho (Fátima), que vai comemorar um ano dia 2? Colocaram numa tabuleta “Buraco 
do Sarto”. Mas é herança da gestão anterior. /// Começa amanhã o Tríduo Pascal, dias 

que antecedem a Páscoa. /// Virando rotina os assaltos a motoristas de aplicativos em 
Fortaleza. É hora da SSPDS buscar alguma medida preventiva com grupos que operam no 
ramo. /// Só lembrando: “E ainda tem gente que comemora o golpe militar…”

INEP, 
sempre com seu site registrando problemas 
para quem queria acessar notas do Enem. 

Votar no BBB é bem mais rapidinho. 

VENDA DO PEIXE, 
que cresceu, nas últimas semanas. 

Porque o produto é uma gostosa 
tradição durante esta Semana Santa.

SEFAZ CONFIRMA: EDITAL DO CONCURSO SAI EM ABRIL

O 
edital do concurso público da Secretaria da Fazenda 
do Ceará vai ser lançado até o dia 15 de abril. A infor-
mação é da titular da pasta, Fernanda Pacobahyba. 
O certame foi autorizado pelo governador Camilo 
Santana (PT) no começo de 2020, com a oferta de 
100 vagas para auditor fi scal distribuído em quatro 

especialidades. Todas vão exigir nível superior. A remuneração 
mínima no órgão supera os R$ 16 mil. A publicação do edital desse 
concurso deveria ter saído em março do ano passado, mas a comis-
são organizadora resolveu promover alguns ajustes. Ainda veio a 
pandemia da Covid-19, que provocou a suspensão do edital. Fer-
nanda Pacobahyba afi rma que a Sefaz está precisando de pessoal. 

PELEJA SUPERIOR

Será hoje, às 11 horas, o debate en-
tre os candidatos à presidência da 
Adufc Sindicato. Bruno Rocha tenta 
reeleição contra Henry Campos, ex
-reitor da UFC. A FM Universitário 
e o canal do Youtube da Aduf trans-
mitirão o debate. O pleito ocorre 
nos dias 6,7 e 8 próximos.

REFRESCO

A Secretaria de Finanças de Forta-
leza oferece parcelamento de dé-
bitos tributários e não tributários 
no formato digital por meio do seu 
site. O contribuinte poderá assim 
renegociar dívidas com o fisco. É só 
se cadastrar e ter direito a parcelar 
em até 60 vezes o débito.

NUMA FRIA 

O Ministério Público Estadual 
abriu investigação para apurar 
se houve superfaturamento na 
compra de quentinhas para os 
presídios do Estado. O caso está 
sob responsabilidade da Delega-
cia de Combate à Corrupção, com 
inquérito nº 331-40-2020.

ABAIXO A 
TORTURA! 

Acontece hoje, virtualmen-
te, a Marcha pelo Silêncio, 
articulada por várias enti-
dades de direitos humanos. 
No Ceará, a Secretaria da 
Promoção Social do Estado 
puxa evento em seu site. 
Pela revisão da anistia que 
beneficiou torturadores do 
regime militar.

20
vezes o presidente Jair Bol-
sonaro já trocou de minis-
tros desde que assumiu o 
Planalto. E, até agora, nada 
da gestão deslanchar.

NEGACIONISMOS

Até ontem, não apareceu 
nenhum parlamentar da 
oposição se solidarizando 
com Camilo Santana (PT). O 
governador recebeu amea-
ças de morte por conta das 
medidas de restrição à Co-
vid-19. 

VACINA, VACINA!!

O Cadastro Estadual de Vaci-
nação foi prorrogado até o dia 
11 de abril. Interessados devem 
se inscrever na plataforma 
Saúde Digital e no Ceará App. 
Hoje o Ceará está nas Fases 1 
e 2 de vacinação, que contem-
plam grupos de idosos e pro-
fissionais de saúde.

NOVO CHEFE

Tem novo presidente o IDT. É 
Vladyson Viana, que foi can-
didato a vice de Luizianne Lins 
nas últimas eleições. Ele deixa 
a chefia de gabinete do depu-
tado José Guimarães.

COFCOF...
Prefeito José Sarto informa: 
triplicou a capacidade de pro-
dução de oxigênio da UPA Ed-
son Queiroz. Com isso, diz que 
dá “para garantir o abasteci-
mento de oxigênio aos pacien-
tes com Covid-19 que ocupam 
os leitos de observação.” Ufa!

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_

na área de psicanálise, além 
de romances. Um de seus su-
cessos é Cartas a um Jovem 
Terapeuta: Refl exões para 
Psicoterapeutas, Aspirantes 
e Curiosos, que ganhou edi-
ção ampliada em 2019, 10 anos 
após o lançamento. Contardo 
Calligaris era casado com a 
atriz Mônica Torres.
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vida, pão, vacina & educação

ontem, 30, dez estudantes e representantes dos movimentos 
da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), União 
Nacional dos estudantes (UNe) e associação Nacional de 
Pós-graduandos (aNPG) expuseram um painel gigante na 
avenida Washington Soares, em Fortaleza. O cartaz possuía os 
dizeres: “vida, pão, vacina & educação”. A mobilização, conforme 
os estudantes, é contra as ações do atual Governo Federal 
no enfrentamento da Covid-19 e em defesa da educação, da 
alimentação e da dignidade do povo brasileiro.

ENTIDADES 
ESTUDANTIS

FaBIo lIMa

Contra Covid-19 EConoMia

O Ministério da Saúde (MS) emitiu uma nota téc-
nica, informando a inclusão de pessoas com HIV 
no grupo prioritário da campanha de vacinação 
contra a Covid-19. Com a medida, o Ceará e de-
mais estados brasileiros devem imunizar contra o 
vírus pandêmico os indivíduos que se enquadram 
nesse perfil, e que tenham idade entre 18 e 59 anos, 
durante a terceira fase da campanha. Vando Oli-
veira, coordenador da Rede Nacional de Pessoas 
Vivendo com HIV e Aids (RNP CE), afirma que a in-
clusão “é uma grande vitória”. O ativista destaca 
ainda que a preocupação agora é em como será 
realizado o processo de vacinação desse grupo, 
uma vez que pessoas que convivem com o vírus 
têm o direito de manter em sigilo a sua condição. 
De acordo com a Sesa, a logística da vacinação 
deve ser elaborada e anunciada por cada muni-
cípio. (Gabriela Almeida, especial para O POVO)

As famílias brasileiras estão devendo mais em março 
deste ano do que no início da pandemia, em março de 
2020, mostrou uma pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC) divulgada ontem, 30. O porcen-
tual de famílias endividadas no Brasil alcançou 67,3% 
do total em março deste ano, uma alta de 0,6 ponto 
porcentual em relação ao mês anterior e de 1,1 pon-
to em comparação a março de 2020.De acordo com a 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), realizada mensalmente pela CNC, esse 
é o quarto aumento seguido do indicador, que alcan-
çou a segunda maior proporção histórica, abaixo ape-
nas do porcentual apurado em agosto de 2020 (67,5%). 
A CNC destacou, porém, que o porcentual de famílias 
que está realmente com as suas contas ou dívidas em 
atraso caiu ligeiramente pelo sétimo mês, alcançan-
do agora 24,4%, índice 0,9 ponto porcentual abaixo do 
apurado em março de 2020. (AE) 

Ceará vai vacinar 
pessoas com HIV na 
3ª fase da campanha

Com pandemia, porcentual 
de famílias endividadas 
sobe mais, a 67,3%, diz CNC

Brasil tem novo recorde 
com 3.780 mortes em 24h

 MIChael daNtaS / aFP

mArÇo foi o mês mais letal 
da pandemia

O Brasil registrou 3.870 mor-
tes em decorrência da Covid-19 
em 24 horas entre a segunda-
feira, 29, e ontem, 30, de acordo 
com dados consolidados pelo Mi-
nistério da Saúde. O número é o 
maior confirmado no intervalo de 
de um dia desde o início da pan-
demia no País. Março, que termi-
na hoje, 31, já é o mês mais letal no 
País desde do começo do registro 
mortes por Covid-19 no Brasil. 
Com 62.918 óbitos registrados 
nestes 30 dias, março supera ju-
lho de 2020, que teve 32.912 vidas 
ceifadas pela doença.

As mortes registradas na 
terça-feira no País superaram 
a soma dos óbitos de outros 
nove países: Estados Unidos 
(815), Itália (529), Polônia (461), 
Rússia (409), Índia (355), Fran-
ça (348), Ucrânia (286), Hungria 
(274) e Alemanha (234). O Brasil 
ocupa hoje a liderança mundial 
no ranking de mortes diárias 
pela doença. Todos os outros 
nove países da lista somaram 
3.711 mortes, segundo dados do 
Worldometers.

Em relação ao número de 
casos, foram identificadas 84,5 
mil pessoas com a doença du-
rante o mesmo intervalo. No 
total, já são 317,6 mil mortes e 

12,6 milhões de casos confirma-
dos no Brasil. O Ceará é o séti-
mo estado com maior número 
de óbitos do País, com 13.778 ca-
sos, conforme balanço do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass). 

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, fez ontem uma video-
conferência com o infectologista 
Anthony Fauci, responsável pela 
estratégia de combate à Covid-19 
no governo Joe Biden, dos Esta-
dos Unidos. Diretor do Instituto 
Nacional de Alergia e Doenças 
Infecciosas dos EUA, Fauci tem 
demonstrado preocupação com 
o quadro da pandemia no Brasil. 
Queiroga também participou de 
reunião com gestores munici-
pais e estaduais do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 

Ele defendeu a necessidade 
de integração entre a União e 
as outras instâncias de poder. 
“Somente com o compartilha-
mento de ideias e a construção 
de políticas públicas é que te-
remos as condições de tornar 
o SUS mais eficiente no enfren-
tamento de todos os males que 
afetam a saúde brasileira”, disse 
o ministro nas redes sociais do 
órgão. (Leonardo Maia, com 
Agência Estado)

| Covid-19 |  Maior que a soma de óbitos de 9 países

edIçÃo: DomITIlA ANDrADE  |  dOmitilA.AndrAdE@OPOVO.COm.Br  |  85 3255 6101

Trio assalta 
farmácia
| Bairro dE FátiMa |

Um assalto a farmácia de 
manipulação Farmafórmula, 
na avenida 13 de Maio, no Bairro 
de Fátima, em Fortaleza, acon-
teceu ontem, 30. Sete funcioná-
rios e um clientes, estavam na 
farmácia e, após três homens 
entrarem e levarem os perten-
ces — celulares, relógio e di-
nheiro — eles se esconderam 
numa sala do estabelecimento. 
Os criminosos, três pessoas fo-
ram vistas no local, saíram da 
farmácia levando celulares e 
dinheiro. Logo após isso, o far-
macêutico e funcionários bai-
xaram a porta do ponto comer-
cial e os criminosos voltaram, 
batendo no portão, na tentativa 
de entrar novamente. Com a 
falta de respostas, os crimino-
sos fugiram. 

A informação inicial de pro-
fissionais de segurança dizia 
que eles foram feitos reféns, 
mas a Polícia Militar negou. 

Quando a Polícia Militar che-
gou ao local, os criminosos já 
tinham ido embora. O Batalhão 
de Operações Especiais (Bope) 
foi acionado.

Segundo uma testemu-
nha, duas viaturas e um carro 
maior, uma van, estacionaram 
em frente à farmácia. Da van, 
ainda de acordo com a fonte, 
desceram homens protegidos 
por escudos. Diligências con-
tinuam sendo feitas em busca 
dos suspeitos, contudo, até o 
fechamento desta edição, nin-
guém foi preso.

O desenrolar da situação foi 
visto pelo guardador de car-
ros Fábio Nunes, de 43 anos, 
que tem um ponto em frente 
à farmácia. Ele conta que as 
pessoas que acompanhavam o 
caso no entorno achavam que 
os assaltantes haviam feito os 
funcionários de reféns. (Angé-
lica Feitosa)

AUrEliO AlVES

bopE foi acionado para 
ocorrência

regina Casé, 67, recebeu a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19. Ela foi imunizada na cidade de mangaratiba, no rio de 
Janeiro.  Em publicação, ela revelou estar emocionada com a 
oportunidade e agradeceu aos cientistas e profissionais da 
saúde do País. “Quero agradecer ao Butantan, à Fiocruz e todos 
os outros cientistas. Viva a bela ciência”, disse. (AE)

rEgINA cASé é vAcINADA

Covid-19

A testemunha que gravou o vídeo que mostra os últimos minutos 
de vida de George Floyd relatou ontem, 30, no julgamento do 
ex-policial derek Chauvin de minneapolis acusado de matá-lo, 
que lamenta “não ter feito mais” e salvo a vítima, diz darnella 
Frazier, 18. O julgamento deve durar cerca de um mês. (AFp)

oUvE TESTEmUNhAS

caso floyd 
SCott olSoN / Getty IMaGeS / aFP

reProdUçÃo/INStaGraM
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Bolsonaro gera 
crise após demissão 
de comandantes

| FoRÇaS aRmaDaS | Um dia após Fernando Azevedo e Silva deixar a Defesa, 

comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica são demitidos em queda de 

braço sobre politização das Forças Armadas. Militares se dividem sobre o caso
Em cena que não ocorria des-

de a criação do Ministério da De-
fesa, em 1999, os comandantes 
do Exército, Marinha e Aeronáu-
tica foram demitidos ontem a 
pedido de Jair Bolsonaro. Abrin-
do a maior crise militar desde a 
redemocratização, a demissão 
ocorreu horas depois de os três 
oficiais-generais considerarem 
renúncia conjunta dos cargos, 
após rejeitarem pressões do 
presidente por uma politização 
maior das Forças Armadas.

A intervenção de Bolsona-
ro nas Forças Armadas já havia 
provocado a queda do ministro 
da Defesa, Fernando Azevedo e 
Silva, na última segunda-feira. 
A crise ocorre às vésperas do 
“aniversário” de 57 anos do gol-
pe militar de 1964, que foi ontem 
objeto de uma nota do substituto 
de Azevedo e Silva na Defesa, ge-
neral Braga Netto.

“O movimento de 1964 é parte 
da trajetória histórica do Brasil. 
Assim devem ser compreendidos 
e celebrados os acontecimen-
tos daquele 31 de março”, disse o 
general, que defende a celebra-
ção da data, mas destaca que as 
Forças Armadas “acompanham 
as mudanças, conscientes de sua 
missão constitucional de defen-
der a pátria e garantir os Poderes 
constitucionais”.

Comandada pelo novo minis-
tro da Defesa, a reunião que selou 
a saída de Edson Pujol (Exército), 
Ilques Barbosa Júnior (Marinha) 
e Antônio Carlos Bermudez (Ae-
ronáutica) foi marcada por frases 
duras e tapas na mesa. O movi-
mento para “enquadrar os mili-
tares” ocorre em meio a perda da 
popularidade de Bolsonaro dian-
te do agravamento da pandemia 
de Covid-19, que registrou ontem 
novo recorde de mortes, com 
3.668 óbitos em 24 horas.

Braga Netto abriu a reunião 
com Pujol, Ilques e Bermudez, 
pela manhã, dizendo que as 
substituições eram necessárias 
para o “realinhamento” das For-
ças Armadas com Bolsonaro e a 
manutenção do apoio ao governo. 
Na noite de segunda-feira, Pujol 
chegou a reunir o alto comando 
do Exército para discutir o tema, 
onde foi decidido que militares 
não aceitariam pressões para 
aprofundar participação no de-
bate político.

Ainda na noite de segunda-fei-
ra, os três comandantes chega-
ram a avaliar uma renúncia cole-
tiva aos cargos em solidariedade 
a Azevedo e Silva. Ao chegarem na 
reunião com Braga Netto, no en-
tanto, eles foram recebidos com as 
cartas de demissão já assinadas.

Ouvidos pelo O POVO, oficiais 
de alta patente do Exército se di-
vidiram sobre o caso. Enquanto 
para alguns as demissões expõem 
uma rejeição das Forças Armadas 
às crescentes pressões autoritá-
rias de Bolsonaro, outros avalia-
ram a mudança como “normal” 
diante da mudança no comando 
da Defesa. Outros lamentavam a 
situação, mas culpavam pressões 
do Centrão – e não Bolsonaro – 
pela intervenção.

A partir de hoje, o ministro 
Braga Netto deverá iniciar re-
uniões com possíveis novos co-
mandantes para as Forças Arma-
das. O primeiro a ser ouvido será 
o general Décio Luís Schons, atual 
chefe do Departamento de Ciência 
e Tecnologia (DCT), em reunião 
marcada ainda pela manhã. Ele 
é um dos cotados para assumir o 
Comando do Exército.

Caso confirmada, indicação 
de Schons – primeiro na lista 
por antiguidade e de perfil mais 
discreto – sinaliza que militares 
resistentes às pressões acabaram 
levando a melhor na “queda de 
braço” com Bolsonaro. De turma 
mais nova, o general José Luiz 
Freitas, atual comandante de 
Operações Terrestres do Exérci-
to, é visto como perfil mais pró-
ximo do desejado pelo presidente 
– com defesa de ações do governo 
e atividade nas redes sociais.

carlos mazza

carlosmazza@opovo.com.br

edIçÃo: ÍTalo corIolaNo  |  ItaloCorIolaNo@oPoVodIGItal.CoM.Br  |  85 3255 6101

aNtoNIo Cruz/aGêNCIa BrasIl

JaIr Bolsonaro cumprimenta o comandante do 
exército edson Pujol, um dos demitidos ontem

Política
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 A demissão coletiva do co-
mando das Forças Armadas re-
percutiu no Congresso ontem, 
horas depois do anúncio de que 
Edson Leal Pujol (Exército), Il-
ques Barbosa (Marinha) e Antô-
nio Carlos Bermudez (Aeronáu-
tica) haviam colocado os seus 
cargos à disposição. Os milita-
res não aceitaram tentativa de 
politização das forças por parte 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

As baixas na cúpula se se-
guem à exoneração do gene-
ral Fernando Azevedo e Silva, 
ministro da Defesa até a últi-
ma segunda-feira, 29, quando 
foi demitido. 

Entre membros da bancada 
do Ceará no Congresso e outros 
parlamentares e dirigentes par-
tidários ouvidos pelo O POVO, 
o gesto de Bolsonaro foi visto 
como mais um na escalada de 
tensões e tentativas de fazer 
uso político das forças policiais 
e militares num momento em 
que o presidente questiona me-
didas adotadas por governa-
dores e prefeitos no combate à 
pandemia de Covid-19. 

Ex-líder da oposição na Câ-
mara, André Figueiredo (PDT-
CE) reconhece que a “mudança 
repentina” no comando das For-
ças Armadas “reflete o desgo-
verno que estamos vivenciando” 
e “não deixa de causar uma certa 
instabilidade”.

“Temos que ficar atentos”, diz 
o deputado, “apesar de termos 
a absoluta convicção de que as 
forças armadas representam 
instituições que defendem a 
Constituição”.

Embora identifique sinais 
para apreensão nos movimentos 
do presidente, como a apresen-
tação de projeto de lei na Câmara 

que pretendia ampliar seus po-
deres, permitindo a decretação 
do estado de mobilização nacio-
nal no País, Figueiredo declara 
não ver risco às instituições. 

“Temos a convicção de que as 
Forças Armadas, pela sua gran-
de maioria, compreendem que 
são forças do Estado, não de um 
governo de plantão”, defende. 

O pedetista ressalva, no en-
tanto: “Pessoas sempre são 
suscetíveis a pressões, e uma 
pressão indevida pode gerar 
uma certa anomalia na sereni-
dade da democracia”. 

Senador pelo PT de Per-
nambuco, Humberto Costa as-
sinala: “Todos nós vemos com 
muita reserva essa atitude do 
presidente”. 

Para ele, Bolsonaro, “vendo-
se isolado, sem apoio social e até 
mesmo das elites que lhe davam 
suporte, passa a tentar intimidar 
a sociedade e cumprir aquilo que 
me parece ser o seu grande ob-
jetivo, tornar-se ditador sendo 
precedido por um golpe de es-
tado que o leve a essa condição”. 

O petista nega, contudo, que 
haja espaço para essa movi-
mentação de natureza golpista. 
“Aparentemente não há, ao me-
nos neste momento, dentro das 
Forças Armadas, abertura para 
esse tipo de proposição encami-
nhada por Bolsonaro. Mas creio 
que devemos permanecer em 
alerta e contra qualquer tenta-
tiva de golpear nosso estado de-
mocrático de direito”, conclui.

Já o senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) descarta qual-
quer possibilidade de desarmo-
nia institucional na esteira das 
mudanças feitas pelo chefe do 
Planalto nas últimas 48 horas, 
em que houve troca de titulari-
dade em seis ministérios, além 
da queda dos comandantes. 

“Num sistema presidencialis-
ta como o nosso”, pondera Girão, 
“é prerrogativa do presidente a 
escolha de ministros. E isso in-
clui o Ministério da Defesa, que, 

| goveRno | Deputados e senadores apontam troca de comando nas Forças Armadas como fator de 

instabilidade, mas dizem confiar na solidez das instituições para barrar eventuais excessos
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Henrique ArAújo
henriquearaujo@opovo.com.br

Mudança no 

comando reflete 
o desgoverno 

que estamos 
vivenciando e 

não deixa de 

causar uma certa 
instabilidade
André Figueiredo (pDT)
deputado federal

“Congresso não vai tolerar 
retrocesso”, diz Pacheco

Instituições. Presidente do Senado

O presidente do Senado Fe-
deral, Rodrigo Pacheco (DEM
-MG), afirmou no plenário on-
tem que o Congresso não vai 
tolerar nenhum retrocesso ou 
flerte com a ruptura do estado 
democrático de direito.

“Temos de conter qualquer 
tipo de lei ou projeto de lei ou 
iniciativa legislativa que con-
trarie a Constituição Federal”, 
afirmou Pacheco. “Não per-
mitiremos transigir ou flertar 
com qualquer ato ou qualquer 
iniciativa que vise algum retro-
cesso ao estado democrático de 
direito. Não há absolutamente 
esse risco”, disse.

O pronunciamento foi feito 
após o líder do PSL na Câma-
ra, major Victor Hugo (GO), 
apresentar projeto de lei da 
chamada “Mobilização Nacio-
nal” — que buscava ampliar 
os poderes do presidente da 
República durante a pandemia 
de Covid-19. 

Mais cedo, em coletiva de 
imprensa, Pacheco minimizou 
a troca de comandantes das 
Forças Armadas promovida 

ontem por Jair Bolsonaro, di-
zendo ver a situação “com 
naturalidade”. “As Forças Ar-
madas são forças que não pro-
movem a guerra, mas assegu-
ram a paz”, disse o presidente 
do Senado no pronunciamento.

Do plenário da Casa, ele 
voltou a falar sobre o assun-
to, após diversos senadores 
fazerem pronunciamentos 
criticando as possíveis razões 
para a saída de Fernando 
Azevedo e Silva do Ministério 
da Defesa. Na próxima se-
mana, o Senado deve pautar 
convite para ouvir o novo ti-
tular da Pasta, general Braga 
Netto, no plenário.

“Não há a mínima iminência 
de algum risco ao estado de-
mocrático de direito, mas, se 
houvesse ou se houver, caberá 
a esta presidência, verbalizan-
do e vocalizando o sentimento 
do plenário, reagir, reagir na 
forma constitucional, na forma 
legal, na forma institucional, 
para evitar que haja qualquer 
tipo de retrocesso”, disse Pa-
checo. (Agência Estado)

MarCello Casal JragênCia Brasil

mudanças nas Forças armadas 
geram reflexos no Congresso

Bolsonaristas 
no Ceará 
minimizam 
mudanças

Militares

Aliados do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) no Ceará 
minimizam as alterações feitas no 
alto escalão do governo e na cúpu-
la militar nas últimas 48 horas. 

Ao todo, seis ministérios 
passaram por mudanças de 
chefia, enquanto os três co-
mandantes das Forças Arma-
das foram substituídos. 

Entre as trocas, está uma saída 
na Secretaria de Governo, antes 
sob responsabilidade do general 
Eduardo Ramos e agora a cargo 
de uma deputada do centrão, Flá-
via Arruda (PL-DF). 

Houve também remanejamen-
to de ministros. Braga Netto, que 
estava na Casa Civil, foi designado 
para o Ministério da Defesa – Fer-
nando Azevedo e Silva, o titular, 
foi exonerado. Ernesto Araújo, 
então chanceler, foi trocado por 
Carlos França. 

“É apenas uma reforma minis-
terial já prevista desde o ano pas-
sado. Ninguém está saindo por 
corrupção ou qualquer tipo de in-
vestigação. Confio no presidente”, 
diz o vereador Carmelo Neto (Re-
publicanos). 

Ex-candidato a vereador e 
nome próximo de Bolsonaro, Alex 
Melo defende a reacomodação 
conduzida pelo Planalto. 

“Os ajustes executados pelo 
presidente mostram que ele é 
rápido para reagir, dado o ce-
nário atual, para moldar o go-
verno contra as forças que im-
pedem o desenvolvimento do 
país”, argumenta.

A maior parte das novas no-
meações, contudo, deve-se à 
pressão do centrão, bloco de par-
tidos composto principalmente 
por PL, PP, PR e PSD e cujo apoio 
é normalmente moeda de troca 
dentro do Congresso.

Cinco dias antes da dança das 
cadeiras, o presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), chegou 
a citar “remédios amargos” e 
“sinal amarelo” para Bolsonaro 
caso não houvesse correção de 
rumos no Planalto no enfrenta-
mento da Covid-19. 

Antes disso, o centrão já havia 
articulado a troca de comando no 
Ministério da Saúde, capitaneado 
pelo general Eduardo Pazuello, 
demitido por Bolsonaro.

A minirreforma ministerial 
executada pelo presidente aten-
de, portanto, à necessidade de 
encaixar no Governo indicações 
do grupo, como Flávia Arruda, li-
gada a Arthur Lira.

Noutra frente, Bolsonaro tam-
bém tenta reforçar áreas mais 
sensíveis com as quais ele conta 
para questionar medidas de res-
trição adotadas por governado-
res e prefeitos.

Alex Melo cita essas ações 
como uma das razões pelas quais 
o presidente teria feito essa re-
forma. “Temos governadores que 
assinam decretos sem nenhuma 
compatibilidade com o que está 
na Constituição, e o que estamos 
vendo são trabalhadores tendo 
suas ferramentas de trabalho 
confiscadas”, fala, ecoando tese 
defendida por Bolsonaro. (HA)

Para Centrão, é preciso 
manter “vigilância”

Repercussão. Câmara Federal

As demissões do ex-ministro da 
Defesa Fernando Azevedo e Silva e 
dos comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica criaram 
um clima de apreensão no Cen-
trão, base de apoio do presidente 
Jair Bolsonaro no Congresso. Na 
avaliação de deputados, é preciso 
manter a “vigilância” diante das 
mudanças abruptas promovidas 
no comando das Forças Armadas 
e da motivação do presidente para 
fazê-las.

“É um movimento sem prece-
dentes na história, o que faz com 
que todo mundo fique receoso. 
Mas eu sou daqueles que con-
fiam na maturidade da nossa de-
mocracia, no compromisso das 
Forças Armadas com o regime 
democrático e com a Constitui-
ção. Ficamos receosos, existe vi-
gilância”, disse o vice-presidente 
da Câmara, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM).

O deputado defendeu a con-
vocação do general Braga Net-
to para que ele explique ao 
Congresso o motivo das trocas 
no comando militar “Se não 
há nada de extraordinário (na 

troca), acho que seria de bom 
tom, para passar uma mensa-
gem de estabilidade e retirar 
esse receio que efetivamente 
existe, o general esclarecer as 
mudanças”, afirmou Ramos.

“Primeiro, ficou muito cla-
ro que o ex-ministro da Defesa 
(Fernando Azevedo e Silva) e o 
comando das Forças Armadas 
estavam muito alinhados com 
o estado democrático de direito 
(.. ). Eu acho que essa saída em 
massa mostra um desconten-
tamento, ou um sinal de alerta, 
sobre algum pedido antirrepu-
blicano ou inconstitucional (feito 
pelo presidente)”, disse o depu-
tado Fausto Pinato (PP-SP).

A preocupação, no entanto, não 
alcança todos os políticos do Cen-
trão. Uma parte do bloco de par-
tidos considera que as mudanças 
estão dentro da normalidade e 
não comprometem as Forças Ar-
madas, mesmo que sejam inédi-
tas. “A independência (do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica) está 
preservada”, declarou o presiden-
te de um dos principais partidos 
do grupo, sob anonimato. (AE)

através do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, vem cumprindo de 
forma exemplar sua importante 
missão constitucional”. 

Sobre a saída dos militares 
das forças por determinação de 
Bolsonaro, o senador rechaça 
novamente hipótese de ruptu-
ra da ordem institucional. “Não 
vejo nessa e em outras mudan-
ças ministeriais sinais de vul-
nerabilidade das instituições 
democráticas, que permanecem 
fortes”, argumenta. 

Ex-bolsonarista, o deputado 
federal Heitor Freire (PSL-CE) 
também sai em defesa do mili-
tar da reserva. “Essas mudanças 
são naturais e acontecem em 
todos os governos”, opina. “Isso 
não quer dizer que exista algum 
conflito entre o Planalto e as For-
ças Armadas.” De acordo com o 
pesselista, “a nossa democracia 
está assegurada”. 
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À medida em que a pande-
mia registra ascensão no País, 
cresce o número de ações para 
contenção da Covid-19, como o 
isolamento social ou toque de re-
colher, implementados em esta-
dos e municípios. Essa relação de 
causa e consequência têm sido 
seguida de ataques e ameaças 
contra gestores públicos. 

Bolsonaristas reproduzem 
em cada canto do País  a fal-
sa retórica que atribui a esses 
chefes de Executivo a pecha de 
tirânicos ou ditadores. De Bra-
sília, o presidente Jair Bolsona-
ro faz sequentes afirmações de 
que as restrições ao comércio e 
à circulação de pessoas seriam 
inconstitucionais. 

Contraditoriamente, carta-
zes que estampam “DitaDoria”, 
“Ditadura do Camilo” e dizeres 
parecidos disputam espaços 
com outros, estes pedindo o fe-
chamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF), do Congresso ou 
“intervenção militar com Bol-
sonaro no poder”. Ações como 
o lockdown têm efeitos políti-
cos, repercussões na economia 
e na rotina pessoal. Algumas 
reações são naturais, mas os 
últimos episódios demonstram 
escalada de violência.

O governador do Ceará, Cami-
lo Santana (PT), recebeu ameaças 
de morte. João Doria (PSDB), go-
vernador de São Paulo, se mudou 
para o Palácio dos Bandeirantes. 
Bolsonaristas insuflaram mo-
tim policial na Bahia após mor-
te de um cabo da PM do estado. 
Em aparente surto, Wesley Goes 
disparou contra profissionais do 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) e foi morto.

Pesquisadores ouvidos pelo 

O POVO descrevem de diferen-
tes modos as características de 
um ambiente político caótico, 
dentro do qual não há margem 
para formação de consensos 
mínimos, como a importância 
de se usar máscara. A condu-
ta incendiária do presidente é 
apontada como o fator central 
para o cenário adverso.

Professora da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), Gabriela Lot-
ta analisa que as ameaças são 
inaceitáveis em qualquer de-
mocracia. Para ela, é ainda mais 

grave imaginar que as agressões 
venham em resposta à tentativa 
de governantes de conter a Co-
vid-19. “Essa narrativa de que as 
medidas de isolamento seriam 
supostamente ditatoriais é con-
sequência da narrativa disse-
minada pelo presidente de que 
haveria uma escolha entre en-
frentar a pandemia ou salvar a 
economia”, adiciona Lotta, tam-
bém doutora em Ciência Política.

A docente atesta que as expe-
riências pelo mundo mostram 
que os países com menos impac-
tos na economia foram aqueles 
que “enfrentaram de maneira 
mais assertiva a pandemia”. A 
criação de conflitos com go-
vernadores e prefeitos, elabo-
ra ainda a professora, pode ser 
entendida por meio do conceito 
formulado pelo filósofo Marcos 
Nobre para interpretar Bolsona-
ro: o do “caos como método”. 

“Isso ai é um reflexo do que 
está acontecendo na política 
nacional. A gente está num am-
biente super conturbado, cheio 
de ruídos, mudanças drásticas 
e uma liderança que parece es-
tar o tempo todo desafiando os 
poderes republicanos”, descre-
ve Carolina Botelho, doutora em 
Ciência Política.

Pesquisadora pelos laborató-
rios SCNLab (Mackenzie) e Doxa 
(Iesp-Uerj), Botelho analisa que 
o argumento sobre cerceamen-
to de liberdade de locomoção 
como forma de autoritarismo é 
falacioso, pois, nas entrelinhas, 
reside o intuito de se esquivar da 
culpa pelos quadros sanitário e 
econômico negativos. 

“Sempre que se vê acuado”, 
ela prossegue, “ele reage assim, 
fora da institucionalidade. E 
essas semi-lideranças reagem 
dessa forma também.”

Segundo Ricardo Ceneviva, 
professor da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (Uerj), 
as redes sociais e a possibilida-
de do anonimato dos ataques 
acentuam a tendência ao radi-
calismo vista nos núcleos mais 
fiéis de apoio ao presidente, o 
chamado bolsonarismo. 

O cientista político lembra, 
por outro lado, que mobilizar 
as bases mais exaltadas é par-
te da estratégia de comunica-
ção do presidente. Mas ponde-
ra que os inquéritos policiais 
para apuração de ameaças são 
um demonstrativo de que as 
práticas delituosas têm de ser 
levadas a sério.

| paNDEMia | Nos último dias, 

ameaças em série foram feitas contra governadores e prefeitos que põem em prática ações contra a Covid

Para analistas, Bolsonaro 
alimenta onda de ataques 
contra gestores públicos
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AmeAçADo de morte, Camilo 
afirmou que não irá recuar

Assembleia aprova moção de 
apoio a Camilo Santana

Legislativo. Ameaça de morte

A Assembleia Legislativa do 
Ceará aprovou durante sessão 
remota, ontem, moção de apoio 
ao governador Camilo Santana 
(PT), que foi alvo de ameaças de 
mortes em áudio que circulou 
nas redes sociais nos últimos 
dias devido ao modo como con-
duz o Estado durante a pande-
mia da Covid-19. 

De acordo com o presiden-
te da Casa, deputado Evandro 
Leitão (PDT), moções apre-
sentadas pelos deputado Julio 
Cesar Filho (Cidadania) e Acrí-
sio Sena (PT) foram unifica-
das e contaram com apoio dos 
parlamentares. “O momen-
to exige sensatez, seriedade, 
respeito ao conhecimento 
científico e atitudes corajosas 
do agentes públicos priori-
zando salvar vidas”, ressaltou 
Filho, líder do governo na AL.

“A maior autoridade 
do Estado, o governador, 

th
a

Is
 M

e
s

q
u

It
a

DepuTADoS repudiaram 
ameaças contra governador

representa todos os cearen-
ses. Temos que combater esse 
tipo de atitude que, como dis-
se agora há pouco, vem de um 
pequeno grupo; um grupo mi-
noritário. Mas nós não pode-
mos nos calar”, disse Leitão.

“Não compactuamos com 
essa violência desenfreada que 
vem ocorrendo na internet e 
que vem impactando na po-
lítica nos últimos anos. (...) É 
inadmissível que se ameace o 
governador ou qualquer parla-
mentar”, disse Tony Brito (Pros), 
deputado de oposição. 

Ele destacou que há meca-
nismos legais para contestar 
quaisquer medidas tomadas 
pelo governo. Também subs-
creveram a moção Renato 
Roseno (Psol), oposição à es-
querda, o centrista Heitor 
Férrer (SD) e o bolsonarista 
Delegado Cavalcante (PSL). 
(Vitor Magalhães)
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Em julgamento encerra-
do ontem, a Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) formou maioria para 
derrubar as sanções de inido-
neidade impostas pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
às construtoras Andrade Gu-
tierrez, Artec, UTC Engenharia 
e Queiroz Galvão.

O tema foi discutido em um 
pacote de quatro mandados de 
segurança apresentados pelas 
empreiteiras envolvidas no es-
cândalo da Operação Lava Jato 
contra atos do TCU que impe-
diram que contratassem com a 
Administração Pública em ra-
zão de processos por fraudes 
nas licitações para as obras 
da usina nuclear Angra 3. As 
construtoras alegaram que a 
sanção causa insegurança ju-
rídica e esvazia os acordos de 
leniência firmados com outros 
órgãos públicos federais e com 
o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade).

Antes da interrupção do 
julgamento, os ministros 
Gilmar Mendes, relator dos 
mandados de segurança, e 
Edson Fachin haviam votado 
em termos distintos.

De um lado, o relator defen-
deu que o TCU não pode punir 

companhias pelos mesmos 
fatos que ensejaram a cele-
bração dos acordos, sob pena 
de comprometimento da se-
gurança jurídica, da confiança 
legítima e da boa-fé e de vio-
lação da garantia de trans-
parência e previsibilidade de 
atos do poder público. Na ava-
liação de Gilmar, deve haver 
um alinhamento de incentivos 
para a adesão aos acordos e 
uma coordenação dos órgãos 
da Administração Pública.

O voto foi acompanhado 
integralmente pelos colegas 
Ricardo Lewandowski e Nu-
nes Marques nesta terça. Na 
abertura da sessão, Gilmar 
Mendes, que preside a Segun-
da Turma, atribuiu a confusão 
à ausência de uma “discipli-
na legal esmiuçada” sobre os 
acordos de leniência.

Em seu voto, Nunes Mar-
ques lembrou que a sanção de 
inidoneidade causa “severas 
consequências” para a saú-
de financeira das empresas. 
“A despeito de a celebração 
do acordo de leniência não 
obstar a atuação sancionado-
ra do Tribunal de Contas da 
União, ainda assim há neces-
sidade uma atividade coorde-
nada entre os entes públicos 

| StF | A Segunda Turma decidiu que a CGU não 

pode impedir os chamados acordos de leniência, sob pena de comprometimento da segurança jurídica

Construtoras que fecharam 
acordo na Lava Jato poderão 
disputar licitações
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STF concedeu mandados de 
segurança a 4 construtoras

em decorrência dos espaços 
normativos de impersegui-
ção do microssistema legal 
de anticorrupção, justamente 
para evitar-se conflitos ins-
titucionais ou esvaziamento 
de uma competência em fa-
vor de outra”, votou o minis-
tro indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Parcialmente vencidos, 
os ministros Edson Fachin 
e Cármen Lúcia considera-
ram situações distintas em 
cada mandado de segurança e 
acompanharam o relator ape-
nas para derrubar a sanção à 
Andrade Gutierrez. Ambos le-
varam em conta a cronologia 
das negociações entre as cons-
trutoras e o Ministério Público 
Federal (MPF) e concluíram 
que somente a punição apli-
cada antes da formalização do 
acordo deveria ser derrubada. 
(Agência Estado)

mandados de segurança 
foram julgados ontem 
pela 2ª turma do stF
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A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal for-
mou maioria nesta terça, 30, 
para manter a pena de censu-
ra aplicada pelo Conselho Na-
cional do Ministério Público 
(CNMP) ao procurador Deltan 
Dallagnol, em razão de pu-
blicações feitas pelo ex-chefe 
da força-tarefa da Lava Jato 
no Paraná com relação à elei-
ção da presidência do Senado 
em 2019. Os ministros Gilmar 
Mendes e Ricardo Lewando-
wski acompanharam o voto 
do relator, ministro Kassio 
Nunes Marques, no sentido de 
negar recurso de Deltan.

O ministro Edson Fachin 
divergiu dos colegas e votou a 
favor do ex-chefe da Lava Jato 
em Curitiba. O voto da minis-
tra Carmén Lúcia não havia 
sido apresentado na sessão 
virtual até o início desta tar-
de. O julgamento tem previ-
são para terminar no dia 07.

A decisão questionada 
por Deltan foi proferida pelo 
‘Conselhão' em setembro, 
por 9×1. Na ocasião, os con-
selheiros entenderam que o 
ex-chefe da Lava Jato violou 
o dever funcional de guardar 
o decoro ao interferir no plei-
to e ainda mobilizar a opinião 
pública contra o senador Re-
nan Calheiros.

Ao Supremo, Deltan alegou 
que suas declarações sobre 
as eleições do Senado foram 
‘apenas relatos um fato obje-
tivo' que ‘agrega uma análise 
de cenário sobre o futuro das 
reformas anticorrupção'.

À época, Deltan afirmou 
que, caso Renan Calheiros 
fosse eleito para comandar a 
Casa, ‘dificilmente veremos 
uma reforma contra a cor-
rupção aprovada'. O procu-
rador ainda destacou que o 
emedebista tinha “várias in-
vestigações por corrupção e 
lavagem de dinheiro”.

STF forma 
maioria por 
censura do 
“Conselhão”
DEltaN

Cinco associações do Mi-
nistério Público, que juntas 
representam cerca de 20 mil 
membros dos órgãos de in-
vestigação, reagiram ao in-
quérito aberto de ofício pelo 
presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça, ministro Hum-
berto Martins, contra ex-in-
tegrantes da força-tarefa da 
Lava Jato. Em nota conjunta, 
as entidades apontaram ‘ma-
nifesta ilegalidade' nas inves-
tigações, afirmando que com 
as apurações, ‘o Presidente do 
STJ busca legitimar um siste-
ma jurídico de exceção'.

O texto é assinado pelos 
presidentes da Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), da As-
sociação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público 
(CONAMP), da Associação Na-
cional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), da Associa-
ção do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios 
(AMPDFT) e da Associação 
Nacional do Ministério Públi-
co Militar (ANMPM).

A reação conjunta está re-
lacionada à informação de 
que Martins tem avaliado 
a possibilidade de decretar 
buscas contra os membros 
da Lava Jato, sob suspeita 
de investigar, sem autoriza-
ção judicial, a movimenta-
ção financeira de integran-
tes do STJ. temendo ser alvo 
de uma eventual operação, 
um grupo de procuradores 
recorreu à ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tribu-
nal Federal, para garantir o 
trancamento do inquérito.

Em razão da possível de-
cretação de buscas no caso, 
as entidades do Ministério 
Público afirmaram que o mi-
nistro do STJ ‘prossegue no 
propósito de desenvolver ati-
vidades de persecução abso-
lutamente ilegais'. (AE)

Procuradores 
reagem a 
inquérito do 
STJ
laVa Jato
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ERNESTO Araújo deixa o Brasil 
indisposto com Estados Unidos, 

China e Europa. Que tal?

TEATRO DA LIBERDADE 
DOS AMANTES DA 
DITADURA

J
air Bolsonaro passou a reivindicar que ele é um defensor 
da liberdade. É um deboche. A vida política toda dele foi de 
defesa da ditadura militar, de apontados como torturado-
res. Mas, ele diz que enfrenta os autoritários governado-

res em defesa da liberdade. Tem uma legião de incautos que não 
sei bem se acreditam nisso ou se aplaudiriam qualquer coisa que 
o ídolo dissesse ou fizesse. É preciso não saber onde Bolsonaro 
estava até 2014 para acreditar na conversa dele. E é preciso tam-
bém não entender o que ele fala.

O general Braga Netto estreou como ministro da Defesa com uma 
nota que busca justificar o golpe militar de 57 anos atrás. E fala 
em celebrar a data de instauração da ditadura que perseguiu, 
cassou direitos políticos, prendeu e matou. Tem a pachorra de 
dizer que agiram porque havia ameaça à democracia. Havia sim. 
Tanto havia que deram um golpe.

Os comunistas no Brasil queriam dar um golpe? Queriam sim. 
Verdade. Instalar uma “ditadura do proletariado”. Tinham 
condições, gente, apoio, armas para isso? Coisa nenhuma. 
Conversa fiada. quem tinha vontade de dar golpe, de longa data, 
e tinha apoio e armas para isso eram as Forças Armadas.

E, se alguém queria proteger a democracia jamais haveria de 
instalar uma ditadura. Deveria preservar a democracia. Instalar 
uma ditadura de direita para impedir uma ditadura comunista 
não é defender democracia. É defender o capitalismo. É um 
direito. Mas, vamos dar o nome correto às coisas e deixar a 
democracia fora disso.

O LEGADO DO DOUTOR ERNESTO

Ernesto Araújo deixa o Itamaraty numa situação muito 
particular: está mal com os Estados Unidos, porque o Brasil 
se alinhou a um governo estrangeiro, de Donald Trump. Erro 
primário, amador, estúpido e inútil. Governos acabam e o de 
Trump terminou logo. O governo brasileiro acabou indisposto 
com a nova ordem. Tem relações ainda piores com a China, 
que o ex-chanceler e o próprio presidente fustigaram de forma 
boba e infantil. Também estão mal as relações com a Europa 
— chegou-se a ponto de o presidente Jair Bolsonaro dizer que 
a primeira-dama da França é feia. Olha o nível do debate. E o 
Paulo Guedes, que é visto pelos otimistas como a reserva técnica 
e de serenidade do governo, comentou o assunto e disse: “É feia 
mesmo.” Eis o belo legado do doutor Ernesto.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

DIPLOMACIA DA CRISE

O ex-chanceler foi um diplomata que criou crises. Um feito. Toda 
a formação da carreira vai na direção contrária. Araújo conduziu 
uma guinada na política externa brasileira, afastando-a de 
posições que foram tradicionais desde a ditadura militar até 
governos do PT. Nos foros internacionais, o País deixou de estar 
ao lado da Europa e América Latina e se alinhou a ditaduras e 
teocracias em pautas retrógradas.

Ah, mas o Brasil está indo contra o comunismo! É? Pois, em 
junho do ano passado, alinhou-se à proposta de esvaziar o 
Conselho de Direitos Humanos da ONU, que deixaria de ter 
papel de monitoramento de violações para ser um espaço mais 
propositivo. Os países não queria críticas ou questionamentos 
partindo do conselho. A proposta partiu de China, Cuba, 
Venezuela, Irã e Síria. O Brasil foi junto.

Antes mesmo de tomar posse, o governo Jair Bolsonaro comprou 
crise diplomática com países árabes, ao anunciar a transferência 
da embaixada para Jerusalém. Nações árabes vieram abaixo. 
Agradecido, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu passou a 
virada de ano no Brasil para prestigiar a posse de Bolsonaro. Mais 
de dois anos depois, a mudança não aconteceu e a diplomacia 
conseguiu deixar todo mundo insatisfeito.

Quando Bolsonaro foi eleito, falou-se em afastar a ideologia da 
diplomacia. Não poderia ter sido mais oposto. Pragmatismo 
passou longe. Relações exteriores devem ser pautadas nos 
interesses do Brasil. Ernesto Araújo o fez pautado nas ideias do 
Olavo de Carvalho, voltado a combater moinhos de vento de uma 
conspiração internacional. O País ficou menor.

Os autos da ação penal so-
bre as doações da Odebrecht ao 
Instituto Lula aterrissaram em 
Brasília ontem e foram distri-
buídos ao juiz substituto Ricar-
do Augusto Soares Leite, da 10ª 
Vara Federal do Distrito Federal. 
É o primeiro processo da Lava 
Jato contra Lula que deixa ofi -
cialmente as mãos da 13ª Vara 
Federal de Curitiba e passam a 
tramitar na capital federal.

A ação mira repasses de R$ 
4 milhões da Odebrecht entre 
novembro de 2013 a março de 
2014 ao Instituto Lula. A Lava 
Jato afi rma que as doações se 
tratavam, na verdade, de pro-
pinas que teriam sido quitadas 
da subconta ‘amigo', associa-
da a Lula na planilha ‘Italiano' 
do Setor de Operações Estru-
turadas da empreiteira. Lula 
se tornou réu nesta ação em 
outubro do ano passado junto 
do ex-presidente do Instituto, 
Paulo Okamotto.

O caso está agora com o juiz 
Ricardo Leite, que conduz a 
ação penal da Operação Spoo-
fi ng. A operação investigou 
hackers que invadiram apare-
lhos celulares de integrantes 
da Lava Jato. As mensagens 
apreendidas pelos criminosos 
ajudaram a selar a suspeição do 
ex-juiz Sérgio Moro contra Lula 
no caso triplex. Leite tem um 
perfi l considerado moderado 
por advogados criminalistas.

Em julho de 2018, o magis-
trado absolveu Lula e outros 
seis réus acusados de obstrução 
de Justiça na Lava Jato. Na sen-
tença, Ricardo Leite apontou 
falta de provas para a conde-
nação do petista. “A instrução, 
a meu sentir, não possibilitou 
a reconstrução da realidade 
fática, o que impede qualquer 

decreto condenatório”, escre-
veu, na ocasião. Um ano antes, 
o juiz suspendeu as atividades 
do Instituto Lula no caso.

Lula era acusado de parti-
cipar de esquema para tentar 
‘comprar o silêncio' do ex-di-
retor da área Internacional da 
Petrobrás, Nestor Cerveró.

As outras três ações penais 
contra Lula ainda aguardam o 
envio à Brasília. O caso do Insti-
tuto Lula, que é o próximo a ser 
enviado, ainda está dentro do 
prazo para o encaminhamento 
dos autos. As ações do tríplex e 
do sítio aguardam recursos no 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4).

O envio dos autos ao Dis-
trito Federal cumpre deter-
minação do ministro Edson 
Fachin, que anulou as quatro 

LULA TEVE seu primeiro caso em 
Curitiba levado ao DF

A
F

P

| JUSTIÇA | 
É o 1º processo da Lava Jato contra Lula que deixa ofi cialmente 
as mãos da 13ª Vara de Curitiba e passam a tramitar no DF

Ação penal de doações 
ao Instituto Lula fi ca 
com juiz da Spoofi ng

O governador do Ceará, Ca-
milo Santana (PT), anunciou 
nesta terça-feira, 30, articu-
lação para incluir os profi s-
sionais da Segurança Pública 
e professores no grupo prio-
ritário da vacinação contra a 
Covid-19. O tema foi discutido 
durante reunião nesta tarde 
com os secretários da Saúde, 
Dr. Cabeto Martins, e da Se-
gurança Pública e Cidadania, 
Sandro Caron .

Nas redes sociais, o pe-
tista afirmou que ligou para 
o Ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, para tratar 
do assunto, tendo recebido 
boa recepção para discutir a 
proposta. “O ministro mos-
trou-se sensível às deman-
das e disposto a nos ajudar 
nessa luta contra a Covid”, 
disse o gestor.

Outros cinco Estados brasi-
leiros realizaram ajustes nos 
planejamentos da vacinação 

para incluir categorias especí-
fi cas, como professores e pro-
fi ssionais da segurança públi-
ca. Em São Paulo, o anúncio 
por parte do governador João 
Doria (PSDB) ocorreu na sema-
na passada e a aplicação das 
doses nesses públicos deve co-
meçar a acontecer no dia 5 de 
abril. Pará, Amazonas, Goiás e 
Espírito Santo tomaram deci-
sões similares.

O Ceará receberá o 12º lote 
de vacinas até a próxima 
quarta-feira, 31 de março. O 
anúncio foi feito em transmis-
são ao vivo nesta segunda-fei-
ra, 29, mas não foi informado 
o número de doses que serão 
recebidas e o laboratório res-
ponsável pelos imunizantes. 
Até agora, o Estado recebeu 
1,3 milhão de vacinas. Pro-
fi ssionais de saúde e idosos 
estão sendo priorizados.(Fili-
pe Pereira - fi lipepereira@
opovo.com.br)

Camilo tenta 
priorizar professores 
e profi ssionais da 
Segurança Pública
| VACINAÇÃO | O PT decidiu reforçar sua 

campanha pelo impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), o protagonismo 
político do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e a disposi-
ção ao diálogo com “todos os se-
tores” na resolução de reunião 
do diretório nacional realizada 
nesta segunda-feira, 29.

O órgão diretivo da sigla afi r-
mou não restar “nenhuma dúvi-
da” de que a operação Lava Jato 
foi chefi ada clandestinamente 
pelo ex-juiz federal Sérgio Moro 
e perseguiu Lula e o PT “com 
objetivos claramente políticos e 
eleitorais, cometendo todo tipo 
de ilegalidades” para impedir 
que o ex-presidente fosse can-
didato nas eleições de 2018.

“Recuperando seus direitos 
políticos, Lula reassumiu tam-
bém a condição de principal 
liderança política do País, colo-
cando em xeque o desgoverno 
bolsonarista, ao denunciar a 
atitude irresponsável do presi-
dente frente à crise sanitária, 
econômica, social e política que 
o País atravessa”, diz a resolução 
do diretório petista.(AE)

PT reforça 
campanha por 
impeachment 
de Bolsonaro
DIRETÓRIO

ações penais contra Lula na 
Lava Jato de Curitiba no início 
do mês, em decisão que ainda 
irá ser avaliado pelo Pleno. O 
ministro considerou que a 13ª 
Vara Federal não tinha com-
petência para julgar o petista, 
visto que os fatos narrados 
nas denúncias não dizem res-
peito diretamente aos desvios 
na Petrobras.

A medida também foi uma 
ofensiva de Edson Fachin para 
preservar o legado da opera-
ção. Ao mandar os autos para o 
Distrito Federal, Fachin tornou 
prejudicado o habeas corpus 
de Lula que discutia a suspei-
ção de Moro. A medida, porém, 
não adiantou e a Segunda Tur-
ma declarou o ex-juiz da Lava 
Jato parcial no caso do tríplex.
(Agência Estado)
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O Ceará apresentou o oitavo 
mês consecutivo de saldo po-
sitivo no mercado de trabalho 
formal após demissões e ad-
missões. O resultado de feve-
reiro foi de 42.218 admissões 
e 30.875 demissões, segundo 
os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados pelo Minis-
tério da Economia. Os grandes 
destaques do resultado foram 
os segmentos da indústria de 
transformação, que apresen-
tou saldo positivo de 2.279 va-
gas abertas, e a administração 
pública, com a contratação de 
servidores da Saúde Humana e 
Serviços Sociais, com 2.080 em-
pregos gerados.

O saldo mensal de 12.343 
vagas de emprego abertas no 
mercado formal coloca ainda 
o Ceará como o nono estado 
do Brasil que mais gerou em-
pregos de carteira assinada. O 
saldo cearense ficou acima até 
do resultado de toda a região 
Norte, que gerou 12.337 postos 
de trabalho em fevereiro. No 
acumulado de 2021, já foram 
gerados 20,1 mil empregos, e, 
nos últimos 12 meses, o saldo 
positivo é de 26,6 mil postos 
de trabalho.

Na análise do economis-
ta e membro do Conselho Re-
gional de Economia do Ceará 
(Corecon-CE), Vicente Férrer, 
o fato de a saúde pública ter 
recebido muita atenção no úl-
timo mês, com a ampliação do 
atendimento médico no com-
bate à pandemia, foi natural o 
segmento ter empregado mais 
no período. “Tem muita gente 
sendo empregada no segmento, 
muitos profissionais novos, pois 
a Covid exige uma manutenção 
intensiva de mão de obra nos 
184 municípios do Ceará.”

Vicente destaca que, o fato 
do mercado formal ter empre-
gado mais tanto na indústria 
quanto em comércio e serviços, 
dá indícios positivos de como o 
mercado tem se preparado para 
uma reativação da economia ao 
mesmo passo em que há avanço 
no cronograma de vacinação.

“Agora com a perspectiva de 
vacinação, a indústria está in-
vestindo novamente, também 
observamos que as pessoas es-
tão aproveitando o momento 
para investir em serviços. Há 
a perspectiva de crescimento 
após o isolamento social e com 
o avanço da vacinação, agora 
chegando nas idades de profis-
sionais que estão em idade ati-
va”, analisa.

Os dados do Ministério da 
Economia ainda apontam For-
taleza como o quarto município 
do País que mais empregou no 
mês de fevereiro. A Capital fi-
cou atrás somente de São Paulo, 
Curitiba e Belo Horizonte, dentre 
os 5.571 municípios brasileiros. 
No período, foram 6.567 vagas de 
trabalho com carteira assinada 
na capital cearense. No mesmo 
recorte, só que analisando o acu-
mulado do ano, Fortaleza apare-
ce como a nona melhor, tendo 
gerado 9.164 empregos.

O economista Alex Araú-
jo destaca que o resultado é 
positivo e demonstra que as 

grandes empresas locais, que 
oferecem oportunidades com 
salário médio mais alto e a 
garantia da carteira assina-
da, estão retomando o ânimo 
nas contratações. No entan-
to, destaca que a situação do 
mercado de trabalho cearen-
se ainda é bem séria pela sua 
característica própria de alta 
informalidade.

“Apesar do resultado ser 
positivo, não significa que o 
desemprego tenha caído. No 
geral, o mercado de trabalho 
ainda está ruim por causa do 
reflexo da pandemia, pois a 

maioria dos trabalhadores ain-
da estão parados”, observa.

O Ceará foi uma das 20 uni-
dades federativas do País que 
registrou recorde de desem-
prego em 2020. Com 549 mil 
pessoas fora do mercado de 
trabalho no último trimestre 
de 2020, Estado registrou pior 
índice desde 2012, de acordo 
com dados divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no começo de 
março. No comparativo anual, 
a taxa média de desemprego 
atingiu 13,2% dos cearenses em 
idade apta ao trabalho.

| CAGED | Estado teve o nono melhor resultado do País. Números foram puxados 

pelas contratações da indústria e administração pública, com servidores para saúde e assistência social

Ceará gera 12,3 mil vagas 
de emprego formal em 
fevereiro

Brasil gera 
mais de 400 
mil empregos 
formais

Em fevereiro

O Brasil gerou 401.639 no-
vos postos de trabalho em fe-
vereiro deste ano, resultado 
de 1.694.604 admissões e de 
1.292.965 desligamentos de 
empregos com carteira assi-
nada. O crescimento é o maior 
para o mês, de acordo com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. “Mais uma vez, o vigor 
da economia brasileira, a resi-
liência da economia brasileira 
surpreendendo as expectati-
vas”, disse, durante coletiva 
virtual de divulgação do Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

O mês de fevereiro, entre-
tanto, não contempla o pe-
ríodo de intensificação das 
restrições das atividades, im-
postas por diversos estados e 
municípios para o enfrenta-
mento à nova onda de casos de 
Covid-19. Nesse sentido, para 
Guedes, o foco do governo 
agora deve ser a vacinação em 
massa da população, “princi-
palmente dos 40 milhões de 
brasileiros do mercado infor-
mal”, que é o grupo mais vul-
nerável que foi atendido pelo 
auxílio emergencial do gover-
no federal.

Com a intensificação da 
vacinação a partir do próxi-
mo mês, segundo Guedes, a 
população idosa estará pra-
ticamente toda vacinada, “o 
que significa que deve cair 
vertiginosamente a taxa de 
óbitos” por Covid-19 e, então, 
“podemos pensar no retorno 
seguro ao trabalho, para que 
impacto [na economia] dessa 
vez seja menos profundo do 
que foi o baque em abril do 
ano passado”.

O estoque de empregos for-
mais no País, que é a quanti-
dade total de vínculos celetis-
tas ativos, chegou a 40.022.748 
vínculos, em fevereiro, o que 
representa uma variação 
de 1,01% em relação ao mês 
anterior. No acumulado de 
2021, foi registrado saldo de 
659.780 empregos, decorrente 
de 3.269.417 admissões e de 
2.609.637 desligamentos.

Samuel pimentel

samuelpimentel@opovo.com.br

edIçÃo: adailma mendeS | adaIlMa.Mendes@oPoVodIgItal.CoM

Agora com a 

perspectiva de 

vacinação, a 

indústria está 

investindo 

novamente”

vicente Férrer,
membro do Conselho 
Regional de Economia do Ceará 
(Corecon-Ce)
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Uma retomada das ativi-
dades econômicas em quatro 
ou cinco fases, tal como ocor-
reu entre junho e setembro 
de 2020, é o que deve ocorrer 
novamente no Ceará em 2021, 
possivelmente a partir da pró-
xima segunda-feira, 5 de abril.

O POVO consultou fontes do 
governo e do setor produtivo 
sobre as expectativas para o 
processo de reabertura que 
deve começar 23 dias após ter 
sido decretado um lockdown 
em todo o Estado (31 dias no 
caso de Fortaleza), como con-
sequência do agravamento da 
pandemia de Covid-19.

De acordo com o diretor-
geral do Instituto de Pesqui-
sa e Estratégia Econômica 
do Ceará (Ipece), João Mário 
Santos de França, o início da 
reabertura será definido com 
base na melhora dos indica-
dores sanitários no Estado, 
desde que haja redução ou 
pelo menos estabilização dos 
números de novos casos e 
óbitos decorrentes da doença.

“Com relação à questão da 
retomada em si, o plano deve 
acompanhar mais ou menos 
o que já foi implementado no 
ano passado. Claro que, após 
um ano de pandemia, a gen-
te já aprendeu novas coisas”, 
pondera França. Ele cita, por 
exemplo, o que ocorreu quan-
to às atividades da indústria e 
da construção civil. Em 2020, 
no primeiro lockdown, es-
ses setores foram considera-
dos não essenciais, o que não 
ocorreu em 2021.

O diretor-geral do Ipece 
classificou como de importân-
cia fundamental que não seja 
feita uma reabertura abrupta. 
“Caso isso ocorra e os níveis de 
contaminação subam de novo, 
ficaremos nessa coisa de abre 
e fecha. No plano implantado 
ano passado, o processo fun-
cionou muito bem”, analisa. 
França acrescenta que “as no-
vas discussões estão sendo fei-
tas em sintonia fina com cada 
setor e incorporando informa-
ções sobre cada atividade”.

Ontem, o presidente da Fe-
deração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Esta-
do do Ceará (Fecomércio-CE), 
Maurício Filizola, se reuniu 
com o secretário executivo de 
Planejamento e Orçamento da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Ceará (Seplag-CE), 
Flávio Ataliba, para reforçar 
algumas propostas do seg-
mento para a retomada. Novas 
reuniões entre governo e setor 
produtivo estão previstas para 
acontecer entre hoje e amanhã.

“Mostramos os pontos que 
defendemos, fizemos alguns 
alinhamentos em relação aos 
horários de entrada e saída 
de cada atividade e devemos 
ter ainda mais uma reunião. 
Ficamos, também, na torcida 
para que os números da saúde 
colaborem para que a gente 
possa, na segunda-feira, 5 de 
abril, retomar as atividades 
do comércio”, relatou Filizola.

Expectativa semelhante 
tem o presidente da Câmara 

dos Dirigentes Lojista (CDL) de 
Fortaleza, Assis Cavalcante. 
“Deve ser parecido com 2020. 
Não tem muito o que inventar. 
O comércio de rua deve abrir 
às 9h e fechar às 16h. Já os 
shoppings abririam às 12h e 
fechariam às 20h. Quanto aos 
protocolos, é reforçar o que a 
gente vem fazendo”, resume.

Representado um setor 
bastante afetado pela pande-
mia, Taiene Righetto, presi-
dente da Associação Brasileira 
dos Bares e Restaurantes no 
Ceará (Abrasel-CE), lembrou 
que a entidade e o governo do 
Estado vão implantar o “Selo 
Lazer Seguro” no pós-lockdo-
wn para estabelecimentos que 
sigam os melhores protocolos 
de prevenção à Covid-19.

Righetto teme, contudo, 
que um eventual novo adia-
mento da retomada possa 
impactar em uma onda de de-
missões e falências expressi-
va. Ele estima que até 73% do 
setor deve começar a demitir 
já na próxima semana e 80% 
não têm recursos para honrar 
a folha de pagamento de abril.

“Estamos em uma situação 
dramática porque, além do 
fechamento, não veio, ainda, 
a ajuda da suspensão de folha 
de pagamento que imaginá-
vamos”, disse o presidente da 
Abrasel-CE em referência ao 
pacote de apoio às empresas 
implementado em 2020 pelo 
governo federal.

| Após lOCkdOwN |  A reabertura gradual das atividades econômicas depende, 

contudo, da evolução dos indicadores da Covid-19 no Estado

Retomada de atividades deve 
se dar por etapas como em 2020

Fabio rodrigues PozzeboM/agênCia brasil

cDL espera que comércio de rua abra das 9h 
às 16h. shoppings das 12h às 20h

ADriAno Queiroz

adriano.queiroz@opovo.com.br

No plano 

implantado ano 

passado, o processo 

funcionou muito 

bem”

João mário Santos de 

França, 
diretor-geral do instituto 
de Pesquisa e estratégia 
econômica do Ceará (ipece)
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SEBRAE CRIA CENTRO DE INOVAÇÃO

O 
Sebrae-Ceará lançará no próximo dia cinco, às 16 ho-
ras, o Centro de Inovação do Empreendedor, em parce-
ria com a Associação Catarinense de Tecnologia (Aca-
te). Será criado um espaço no anexo do edifício-sede do 
Sebrae Ceará, na Avenida Monsenhor Tabosa, esquina 
com a Rua João Cordeiro, com o objetivo de abrigar um 

ponto de encontro entre os setores e também de aceleração. 

O projeto pretende unir empreendedores de startups de tecnolo-
gia e economia criativa em um polo de produção e disseminação 
de conhecimento nessas áreas. Vale lembrar: conforme levanta-
mento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(Firjan), que fez um mapa da indústria criativa no País, esse seg-
mento movimentou R$ 2,9 bilhões no Ceará em 2017.

Ainda há dificuldades para atualização dos números proporcio-
nados por todos esses segmentos que integram o setor de ino-
vação e economia criativa, mas esse é um desafio importante. 
Fazem parte dessa economia atividades de mais de 15 segmen-
tos, das quais a maioria do Ceará apresenta grande vocação. A 
pandemia abateu momentaneamente muitas dessas atividades, 
mas é preciso criar os espaços e planejar para uma recuperação. 

A solenidade de lançamento do Centro será transmitida pelo canal 
do Sebrae/CE no Youtube (www.youtube.com/portalsebraenoceara)

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

horas, de segunda 
a sexta.

IMÓVEIS

Os empresários do mercado imobiliário possuem agora 
uma plataforma com os indicadores do setor. O trabalho foi 
desenvolvido através de parceria entre o Núcleo de Inovação 
do Sinduscon-Ceará e o Observatório da Indústria da Fiec.

O presidente do Sinduscon-Ceará, Patriolino Dias de Sousa, 
explica que a plataforma disponibiliza indicadores, onde as 
empresas podem extrair informações dos empreendimentos 
para melhorar sua eficiência e aperfeiçoamento dos projetos.

A Plataforma de Indicadores e Projetos Imobiliários já 
está acessível através do site do Sinduscon Ceará - sin-
dusconce.com.br . 

PLATAFORMA DE INDICADORES

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

O jornalista Eliomar de Lima é o ho-
menageado deste ano com o Troféu Im-
prensa José de Alencar, concedido pela 
CDL de Fortaleza. A premiação será en-
tregue hoje, às 20h30, com cerimônia 
através do YouTube da entidade.

CDL

PRÊMIO IMPRENSA

A fachada do prédio do O 
POVO, na avenida Aguanambi, 
ganhou ontem, 30, a mensa-
gem #VaiDarCerto. Já na se-
mana passada, o grupo vinha 
usando a campanha de moti-
vação em peças publicadas em 
suas plataformas.

A campanha é uma for-
ma de incentivo à sociedade 
contra a crise causada pela 
pandemia da Covid-19 e vem 
sendo adotada por outras 
empresas em Fortaleza.

A inspiração partiu do mé-
dico Elias Leite, presidente da 
Unimed Fortaleza, que tem di-
vulgado, em vídeos cotidianos, 
informações sobre os casos de 
internação no hospital da rede 
e alerta à sociedade. O “vai dar 
certo” é corriqueiro na fala do 
profi ssional diante das ações de 
combate ao novo coronavírus.

Para Alexandre Medina Néri, 
diretor-geral de Negócios, 
Marketing e Projetos Especiais 
do O POVO, o médico tem sido 
uma referência desde o come-
ço da pandemia. “Doutor Elias 
está sempre trazendo informa-
ções de esperança e alento às 
pessoas. Isso acabou gerando 
um movimento espontâneo do 
mercado de usar o #VaiDarCer-
to. A sociedade entendeu que 
precisava passar uma men-
sagem de esperança, de que 
isso vai passar. E O POVO está 
atento a esses movimentos da 
sociedade. Somos um espaço de 
diálogo”, destaca Alexandre.

O visual da frase #VaidarCer-
to usado pelo O POVO foi criado 

pela jornalista e designer Re-
nata Viana e coordenado pela 
gerente de Marketing do Grupo, 
Natercia Melo. No layout, a cor 
azul, característica do O POVO.

Alexandre lembra que O 
POVO tem executado vários 
projetos de empreendedorismo 
neste período, como forma de 
incentivar os negócios e driblar 
a crise. Vamos Agir, Seminário 
Empreender e Compre do Pe-
queno são alguns deles.

| AÇÃO | A campanha #VaiDarCerto começou por um movimento espontâneo 

do mercado, inspirada  por falas do  médico Elias Leite, presidente da Unimed 

Fortaleza, em vídeos sobre os casos de Covid junto à rede

SEDE DO O POVO ADOTA 

CAMPANHA VAIDARCERTO

AURELIO ALVES

FACHADA do O POVO com 
#VAIDARCERTO

“A sociedade entendeu que precisava 

passar uma mensagem de esperança, 

de que isso vai passar. E O POVO está 

atento a esses movimentos da sociedade. 

Somos um espaço de diálogo”

Alexandre Medina, diretor-geral de Negócios, Marketing e 
Projetos Especiais do O POVO

PANDEMIA

SUSPENSÃO DE 
DESPEJOS 

Projeto de lei de autoria do deputa-
do estadual Renato Roseno (Psol), em 
tramitação na Assembleia Legislati-
va, pede a suspensão dos mandados 
de reintegração de posse, despejos e 
remoções judiciais ou extrajudiciais. 
O parlamentar explica que trata-se 
de uma questão de proteção social 
durante o período de pandemia. “A 
pior coisa que pode acontecer du-
rante a pandemia é a pessoa ficar 
sem casa, sem teto”, explica Renato.

DOMUS

LANÇAMENTO 
DE FRANQUIA

A incorporadora cearense Domus se prepara 
para lançar uma franquia. O empresário Hy-
gor Guerreiro, sócio-diretor da Domus, conta 
que a empresa pretende abrir inicialmente 20 
franquias espalhadas pelo Brasil ainda este 
ano, e já possui uma vasta fila de espera. Os 
lançamentos começam no mês de abril, no es-
tado de São Paulo.

 PROJEÇÃO

CRESCIMENTO DE %

Os números de mortes e as perdas financei-
ras provocadas pela Covid-19 continuam cres-
cendo mas, com a elevação da cobertura vaci-
nal, as esperanças são renovadas. O Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), por 
exemplo, projeta 3% de crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) em 2021, com queda es-
timada de 0,5% no primeiro trimestre do ano, 
na comparação com ajuste sazonal.
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O aumento de óbitos por Co-
vid-19 em unidades de saúde 
no Ceará apresentou aumento 
expressivo neste mês de março. 
O número de mortes em hospi-
tais saiu de 757 para 2.108 en-
tre fevereiro e março. Ou seja, 
quase triplicou. Os registros 
nas Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) são mais alar-
mantes, saindo de 96 para 633 
no período. Isso indica que as 
mortes aumentaram mais de 
seis vezes. Com a falta de lei-
tos de Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI), pacientes gra-
ves são mantidos nas unidades 
de menor complexidade, o que 
contribui para agravamento 
dos casos. 

Nos caso das unidades hos-
pitalares, o maior registro de 
mortes foi em 12 de maio do 
ano passado, com 121 óbitos. O 
número diário variou entre 60 
e 80 até meados de novembro. 
As mortes por Covid-19 caí-
ram no fi nal do mês e segui-
ram abaixo de 20 até meados 
de fevereiro, quando começam 
a aumentar novamente. Nas 
UPAs, o número se mantém 
abaixo de 10 desde meados de 
junho de 2020. É possível per-
ceber aumento a partir do fi nal 
de fevereiro, dando um salto 
diário em março. Na primei-
ra onda, o mês de maio teve o 
maior número de mortes nas 
unidades, com pico de 36 óbi-
tos no dia 13.

Os dados são da plataforma 
IntegraSUS, da Secretaria Esta-
dual da Saúde (Sesa), extraídos 
às 17 horas.

O indicador de óbitos tende a 
estabilizar e posteriormen-
te cair após diminuição dos 
casos e das internações. Na 
análise da virologista e epi-
demiologista Caroline Gur-
gel, professora do Departa-
mento de Saúde Comunitária 
da Universidade Federal do 
Ceará (Famed-UFC), deve 
reduzir de forma sustentada 
em maio.

O lockdown já tem se re-
fl etido no número de novos da 
doença. Contudo, o nível de iso-
lamento não tem sido adequa-
do. “Esse lockdown tem várias 
exceções com relação aos tipos 
de serviços prestados. Além 
disso, alguns locais proibidos 
estão funcionando à meia por-
ta”, justifi ca.

A diminuição de casos tam-
bém pode estar relacionada ao 
padrão dos vírus respiratórios, 
pela característica de sazona-
lidade do vírus em si. “A gente 
tem isso com os outros vírus. 
Fica mais ativo e depois ‘some', 
como o infl uenza, que aumenta 
de janeiro a março. Sem você 
fazer nada, aparecem e desa-
parecem. A questão é diminuir 
a quantidade de infectados ao 
mesmo tempo”, detalha. 

O grande número de casos 
graves em UPAs é resultado da 
ocupação de leitos de Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTIs). 
“A UPA não é local de internação 
porque não tem suporte ne-
cessário como uma UTI. Como 
o nome diz, é de pronto aten-
dimento. Onde se estabiliza e 

| EVOLUÇÃO | Os registros de mortes diárias nas Unidades de Pronto Atendimento 

saíram de 96 para 633 entre fevereiro e março. Pacientes graves são mantidos nas 

unidades por falta de leitos de alta complexidade

NÚMERO DE ÓBITOS POR COVID 
EM UPAS SEXTUPLICA EM MARÇO

THAIS MESQUITA

 UPAS registraram 
crescimento de mortes 

por Covid-19

ANA RUTE RAMIRES
ruteramires@opovo.com.br

Este ano, 200 
cearenses 
morreram 
em casa

Covid-19. 

De 1º de janeiro até essa 
segunda-feira, 29, duas cen-
tenas de cearenses morreram 
em seus lares em decorrên-
cia da Covid-19. Até a sema-
na anterior, foram 124 óbitos 
domiciliares e 76 destes eram 
pessoas pretas ou pardas, se-
gundo o boletim epidemioló-
gico divulgado pela Secretaria 
da Saúde (Sesa) na sexta-fei-
ra, 26. Assim, seis em cada 10 
óbitos domiciliares pelo novo 
coronavírus em 2021 foram 
entre negros.

O boletim informa ainda 
que a faixa etária mais acome-
tida foi a acima de 80 anos (56 
óbitos), seguida daqueles en-
tre 70 e 79 anos e da população 
entre 40 e 59 anos - cada um 
desses grupos com 23 óbitos 
domiciliares registrados. Já o 
intervalo médio entre a data 
do início dos sintomas e o óbito 
foi de 7,5 dias.

Em Fortaleza, os óbitos do-
miciliares são diários. Nos 88 
dias contabilizados pelo Inte-
graSUS, atualizado às 9h13min 
de hoje, 114 fortalezenses não 
resistiram e morreram em 
casa. A Capital é seguida por 
Caucaia, que registrou 13 mor-
tes domiciliares neste ano.

Durante os 10 meses de 
pandemia em 2020, foram 525 
óbitos domiciliares em todo 
o Estado - o equivalente a 12 
cearenses morrendo em casa a 
cada semana devido à Covid-19. 
Nos últimos três meses, são 16 
mortes por semana. Diante da 
agressividade da doença, as re-
comendações hoje são diferen-
tes de um ano atrás.

No início da pandemia, 
a orientação das autorida-
des de saúde era de que pa-
cientes só procurassem uma 
unidade de atendimento 
quando apresentassem falta 
de ar. Atualmente, o indica-
do é procurar atendimento 
o mais rápido possível, logo 
no primeiro dia de sintomas 
gripais, para receber as pri-
meiras orientações e realizar 
o teste. (Marcela Tosi)

SERVIÇO
 

O atestado de óbitos domici-
liares é feito pelo Serviço de 
Verifi cação de Óbitos (SVO). 
Devido à incidência de Co-
vid-19, o SVO passou a realizar 
a autópsia verbal, “que inclui a 
realização de entrevistas com 
familiares próximos a quem 
faleceu e uma análise externa 
do corpo”, como explica a Sesa.

Em Fortaleza, o SVO funcio-
na das 7h às 18h30 com equi-
pes de plantão. A população 
pode entrar em contato pelo 
(85) 3101.2148 ou por meio do 
0800.286.2296.

EDIÇÃO: TÂNIA ALVES  |  TANIAALVES@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101 

encaminha. Mas as unidades 
estão lotadas, os pacientes en-
tão estão fi cando lá. Isso favo-
rece a infl amação”, explica.

Com isso, quando o pacien-
te consegue leito, já está em 
quadro clínico com gravidade 
avançada. “(Na UPA) não tem 
um suporte avançado. É um su-
porte mínimo. Essa falta refl ete 
diretamente na mortalidade. 

Não é uma falha do médico, do 
enfermeiro”, destaca. 

O relato de médica que atua 
no atendimento à Covid-19 em 
UPAs em Fortaleza corrobora a 
análise da epidemiologista. Os 
pacientes estão chegando mais 
graves, mais jovens chegando 
com a saturação menor. “Asso-
ciado a isso, a gente não tá con-
seguindo ter uma rotatividade 

boa nos leitos. Os pacientes que 
chegam lá tecnicamente têm 
que ser transferidos. Muitas 
vezes, não tem vaga nos outros 
estabelecimentos e a gente não 
consegue tirar de lá”, afi rma. 

“Acaba fi cando pacientes 
muito graves em leitos não ade-
quados, não são leitos de UTI, 
que era para onde esses pacien-
tes deveriam ir”, acrescenta.
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Em Fortaleza, os bairros Parque 
Araxá, Dendê e Aracapé apresentam 
os maiores aumentos percentuais 
nos casos de Covid-19 neste ano. 
Já as maiores altas em óbitos cau-
sados pela doença no primeiro tri-
mestre de 2021 incluem os bairros 
Cajazeiras, Guararapes e Cambeba. 
Levantamento realizado por O POVO 
comparou os dados dos dois últimos 
boletins epidemiológicos de janeiro 
e março de 2021 divulgados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS).

Dentre os 121 bairros, a alta mais 
evidente de infecções pelo coronaví-
rus ocorreu no Parque Araxá, com 
127,01%. O bairro da antiga Regio-
nal III passou de 174 casos no fi m de 
janeiro para 395 no fi m de março. 
Também no Parque Araxá os óbitos 
tiveram incremento de 120%, sal-
tando de 10 para 22.

Localizado na antiga Regional 
IV, o Dendê apresentou o segundo 
maior aumento de infecções por Co-
vid-19, registrando alta de 114,86%. 
No fi nal de janeiro, o bairro tinha 74 
infecções que passaram a 159 no fi m 
do primeiro trimestre do ano. Os 
óbitos tiveram acréscimo de 36,36% 
no bairro, subindo de 11 para 15.

Aracapé detém o terceiro maior 
aumento de casos de Covid-19 no 
período analisado: 105,05%. Casos 
avançaram de 99 para 203 durante o 
primeiro trimestre do ano. As mor-
tes na localidade da antiga Regional 
V cresceram 22,73% (22 para 27).

Em relação aos óbitos, o bairro 
Cajazeiras apresentou a maior alta 
de mortes (260%) na Capital neste 
ano, passando de cinco óbitos por 
Covid no fi nal de janeiro para 18 no 
fi nal de março. No mesmo bairro, o 
crescimento de casos foi de 78,85% 
no decorrer do período analisado, 
subindo de 331 para 592 infecções 
por Covid-19.

Guararapes, antiga Regional II, 
teve a segunda maior alta (166,67%) 
em mortes, subindo de 3 para 8 óbi-
tos pelo coronavírus. Enquanto isso, 
os casos no bairro aumentaram 

48,87%, saltando de 487 para 725.
Na antiga Regional VI, o 

Cambeba fi gura com o terceiro 
maior aumento nas mortes por 
Covid-19 em 2021: 133,33%. Os 
óbitos computados saíram de 6 
para 14. Já o aumento de casos 
chegou a 87,50%, com as infec-
ções passando de 448 para 840.

Messejana, Aldeota e Meireles 
lideram em números absolutos 
de casos pela Covid-19 em For-
taleza, segundo o último boletim 
divulgado na última sexta-fei-
ra, 26, pela SMS. Entre janeiro e 
março, os bairros apresentaram 
avanço de até 61% nos indicado-
res de infecções. Apesar da alta 
porcentagem, eles não fi guram 
entre os maiores incrementos 
avaliados no primeiro trimestre 
do ano.

Em se tratando de número 
absoluto de mortes por Covid-19, 
Barra do Ceará (160), Mondubim 
(147) e Prefeito José Walter (136) 
estão nas maiores posições na 
Capital. Os bairros tiveram cres-
cimento percentual de até 53% 
dos óbitos de janeiro a março 
deste ano.

| FORTALEZA | Levantamento realizado por O POVO comparou os dados dos dois últimos boletins 

epidemiológicos de janeiro e março de 2021 divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

CAJAZEIRAS, GUARARAPES E CAMBEBA 

LIDERAM MORTES POR COVID

AURELIO ALVES

 GUARARAPES é dos bairros de 
Fortaleza com maior aumento 

percentual em óbitos.

Quatro bairros de Fortaleza não 
apresentam novas mortes por 
Covid-19 desde dezembro

 Covid-19. Pandemia

Sob transmissão comuni-
tária de Covid-19, Fortaleza 
enfrenta a segunda onda da 
pandemia causada pelo corona-
vírus. Enquanto a doença avan-
ça nos bairros da Capital com 
incremento de casos e mortes, 
quatro bairros não apresentam 
novas mortes desde dezem-
bro: Moura Brasil, Manuel Dias 
Branco, Sabiaguaba e São Bento.

Comparando os dados 
dos boletins epidemiológi-
cos divulgados pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) no final de dezembro 

e de março, é possível veri-
ficar que apenas esses qua-
tro bairros não tiveram in-
crementos nos óbitos pela 
doença pandêmica na Capi-
tal, embora as infecções pela 
doença tenham aumentado. 
Três desse quatro têm a po-
pulação inferior a 10 mil ha-
bitantes, com exceção do São 
Bento, que possui mais de 13 
mil habitantes.

Dentre eles, Moura Brasil é 
o que detém a menor quanti-
dade de óbitos: cinco. Manuel 
Dias Branco e São Bento vêm 

a seguir com sete óbitos cada. 
Por fim, Sabiaguaba registra 
10 mortes em decorrência do 
coronavírus um ano após o 
começo da pandemia. 

Em contrapartida, os au-
mentos percentuais em casos 
de Covid-19 foram significa-
tivos desde o começo do ano 
nas quatro localidades. En-
tre janeiro e março de 2021, 
São Bento teve acréscimo de 
68,48%. Manuel Dias Branco 
(67,50%), Sabiaguaba (41,80%) 
e Moura Brasil (37,68%) vêm 
na sequência.

LAIS OLIVEIRA

cotidiano@opovo.com.br
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 

Questionário Proustiano: Como um casal deve entrar num 
salão? Separado um do outro, os braços distendidos, bom 
exemplo dão Renata e Tasso Jereissati. 

Lista ou listra? Lista é a relação de compras a fazer, 
enquanto listra é o tipo de roupa ou principalmente gravata. 

Qual tua frase favorita? Das minhas, a que mais aprecio é “a 
família é a ditadura do afeto”.

Sandália japonesa é cafona? Não, desde que você diga 
hawaiana, bem mais leve. 

Cesta de papel no banheiro, aberta ou fechada? Sempre 
aberta, sem tampa, que implica o inconveniente pedal. 

Pode-se dar a mão esquerda a alguém? Seria muito 
íntimo, porém, a meu ver, desnecessário

Tobias Sydrião Ferreira e Patrícia, 
estreantes do Sociedade Cearense, 
o Livro da Nata. (By Evando)

UNGIDO
Presidente da Academia de Letras, Ex-Quase-Tudo Lúcio 
Alcântara, estabeleceu final do lockdown. 

Para apuração que irá apontar quem ocupará cadeira que foi 
do grandioso Paulo Bonavides. 

BLOG BRASILEIRO
Cines Rin-Tin-Tin e Pedra da Costa, por óbvios motivos, 
fechados. 

Respectivos exibidores, Tim Corrêa e Adriano Josino, 
circulam, hoje, pela Quinta Avenida. 

FÔLEGO & BUSCA 
Trabalho de dez incansáveis anos. 

Livro Sesmarias do Vale do Curu, de Herculano Verçosa, 
continua bastante procurado. 

RONDA DOS NATAIS
Quarta, 31 de março:Alzira 
Ximenes, neta do Alfredo Salgado, 
da Itapuca Vila, preciosidade de 
Jarecanga .... Jorge Brandão, 
fisioterapeuta de boa cotação 
.... Ana Camila Figueiredo, da 
representação waiwaiquiana 
no Sociedade Cearense 2020 .... 
Alfredo Bachá, formou no pano 
verde da Caio Cid. 

BON MOT 
NO HOMEM, O PODER 
É POUCO E LIMITADO, 
E O QUERER, SEMPRE 
INSACIÁVEL E SEM 
LIMITE. (Padre 
Antônio Vieira)

| OPERAÇÃO VEREDAS |  Vara de Delitos de Organizações 

Criminosas entendeu que prisão era ilegal por haver 

excesso de prazo. Ministério Público vai recorrer

Justiça manda soltar 
71 presos em operação 
em Quixeramobim

DIVULGAÇÃO/SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

OPERAÇÃO VEREADAS foi deflagrada 
em dezembro passado

A Justiça decidiu pela sol-
tura, caso não estejam deti-
das por outros motivos, de 71 
pessoas presas em operação 
contra o tráfico de drogas 
na cidade de Quixeramobim, 
no Sertão Central do Estado. 
A decisão, tomada em 23 de 
março último, foi publica-
da nessa segunda-feira, 29. 
Conforme argumentação do 
Magistrado da Vara de De-
litos de Organizações Cri-
minosas (VDOC), os suspei-
tos estão presos há mais de 
90 dias sem que a denúncia 
tenha sido oferecida, confi-
gurando-se, em excesso de 
prazo, por “falha do aparelho 
estatal”. “Fere o princípio da 
razoabilidade adiar a pres-
tação jurisdicional aos acu-
sados preservando suas cus-
tódias, em razão da demora 
não ocasionada pela defesa”.

A ordem de prisão contra 
os indiciados foi emitida em 14 
de dezembro último, a partir 
de investigação da Delegacia 
Municipal de Quixeramobim 
que durou um ano. Em 17 de 
dezembro, a Polícia Civil defl a-
grou a operação Veredas. 

Na época, a Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS) divulgou que 
foram presas “pessoas que 
exerciam funções de che-
fias, responsáveis por pon-
tos de comercialização de 
drogas em bairros distin-
tos, os responsáveis pelas 
entregas, além dos forne-
cedores dos entorpecen-
tes para abastecer o grupo 
criminoso”. Ainda foram 
bloqueados cerca de R$ 70 
mil que estavam deposita-
dos nas contas dos alvos. 
Ao todo, 75 pessoas foram 
indiciadas na operação.

Em nota, o Ministério 
Público Estadual (MPCE) 
afirmou que irá recorrer 
da decisão de soltura. “Em 
virtude da complexidade do 
caso, do número de suspei-
tos investigados, do contex-
to da pandemia, da gravida-
de do delito e por se tratar 
de crime organizado, era 
razoável que o Poder Judi-
ciário considerasse um pra-
zo maior para decidir o re-
laxamento das prisões, visto 
que essa atitude encontra 
fundamentação pacífica em 
jurisprudências”.

A nota descreveu a con-
trovérsia sobre a compe-
tência que pairou sobre o 
caso e retardou a oferta de 
denúncia. Primeiramente, 
em 19 de janeiro, o MPCE de 
Quixeramobim representou 
pelo declínio de competên-
cia para a Vara de Delitos de 
Organizações Criminosas, o 
que foi concedido em 21 de 
janeiro. Em 22 de fevereiro, 
o MPCE que oficia na VDOC 
foi intimado e, no mesmo 
dia, apresentou parecer 
para que o caso voltasse à 
comarca de origem. O pro-
cesso foi parar nas mãos do 
Procurador-Geral de Justi-
ça do Ceará para que resol-
vesse a pendenga. O ofício de 
remessa dos autos lá chegou 
em 4 de março e, 15 dias de-
pois, foi decidido que o caso 
deveria, de fato, tramitar 
na VDOC. Esta vara abriu 
vista para oferecimento de 
denúncia ou qualquer outra 
medida por parte do MPCE 
em 23 de março, mesmo dia 
em que foi tomada a decisão 
de relaxar a prisão dos in-
vestigados. “Os autos foram 
remetidos ao Ministério Pú-
blico em 23/03/2021, estando 
há atuais sete dias com vis-
tas ao MPCE.”

O MPCE ainda mencionou 
decisão do TJCE que negou 
a liberdade para os presos 
por meio de habeas corpus, 

LUCAS BARBOSA

lucasbarbosa@opovo.com.br
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DOCUMENTO DA VARA DE 
DELITOS DE ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS (VDOC)

afastando a existência de 
excesso de prazo para o 
oferecimento da denún-
cia. A decisão reconheceu 
o que o caso “demanda ex-
tremamente complexa”, cita 
o MPCE. Por fim, o órgão 
ministerial afirmou que a 
denúncia encontra-se “fase 
de revisão e finalização, 
contando com mais de 500 
páginas, devendo ser proto-
colizada nos próximos dias”.



Foi desarticulada na manhã 
desta terça-feira, 30, uma  qua-
drilha especializada em roubos, 
adulteração e clonagem de mo-
tocicletas. O grupo foi alvo da 
“Operação Motors”, da Polícia Ci-
vil do Estado do Ceará (PCCE). Os 
alvos da operação são apontados 
como suspeitos de atuar desde 
o roubo até a falsificação de do-
cumentos e placas para os veí-
culos. As motos clonadas eram 
vendidos em feira na região da 
Parangaba, em Fortaleza.

Segunda a Polícia, modelos 
Honda Titan de baixa cilindra-
da eram os alvos favoritos da 
quadrilha, que começou a ser 
investigada em 2019. As inves-
tigações policiais começaram a 
partir da denúncia de uma víti-
ma que viu em circulação uma 
motocicleta clonada idêntica à 
dela. A Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas (DR-
FVC) identificou os suspeitos e 
constatou como o esquema cri-
minoso funcionava.

“Proprietário de uma moto 
acabou ali, na avenida Osório 
de Paiva, encontrando no esta-
cionamento de um determina-
do comércio uma motocicleta 
igual à dele, com a mesma placa. 
De imediato, o cidadão acionou a 
Polícia”, explicou o delegado Pe-
dro Viana, titular da DRFVC.

Segundo o delegado geral 
da Polícia Civil, Sérgio Perei-
ra, a operação também ser-
ve de alerta para quem teve a 
moto roubada ou suspeita de 
ter comprado veículo ilegal. “Se 
algum cidadão que a gente con-
sidera de boa-fé em algum mo-
mento perceber que adquiriu 
um veículo desse grupo ou em 
algum momento ele foi rouba-
do, furtado, procure a Delegacia 
de Roubos e Furtos de Veículos 

para repassar essa informação 
e fazer esse registro”, ressaltou.

Os principais alvos são um 
casal preso no bairro Coaçu em 
Fortaleza, Fernando César Alves 
Ribeiro Júnior, 28, mais conheci-
do como Júnior, que já responde 
por quatro procedimentos po-
liciais por receptação e furto de 
veículo, e sua companheira Dia-
na Portela Aguiar, 34, conheci-
da como “Dayana”, que também 
tem antecedentes por recepta-
ção. Quando Júnior foi pego com 
uma moto roubada, foi preso por 
cerca de oito meses. Nesse tem-
po, conforme a Polícia, Dayana 
assumiu a chefia da quadrilha. 
“Ele mesmo já foi preso, a sua 
esposa continuou. Com certeza, 
mediante a orientação e toda 
coordenação dele do presídio. 
Ele continuou gerenciando o es-
quema criminoso”, informou o 
delegado Viana.

O esquema funcionava ini-
cialmente com o roubo de 
motos, que seria realizado 
por Paulo Nunes Melo, 23, vul-
go “Paulo Júnior”. O suspeito 
é o único não encontrado na 
operação e as diligências con-
tinuam em busca dele. Após 
o roubo, a Polícia aponta que 
Paulo Júnior entregava as 
motocicletas para Luiz Vitor 
Santos da Silva, 22, que seria 
responsável por guardar e es-
conder os veículos em casas 
desocupadas ou terrenos bal-
dios. O objetivo era guardar as 
motos até terem certeza que 
não continham algum tipo de 
rastreador ou se a o dono ou a 
Polícia iria resgatar o veículo.

Em seguida, entrava em ação, 
segundo as investigações, Fran-
cisco Erlon Lessa da Silva, 44 
anos, conhecido como “Negão”, 
para confeccionar as placas clo-
nadas. Ele já trabalhava em uma 
empresa especializada na pro-
dução desse tipo material licita-
mente em Maracanaú. Francisco 
Jeová Magalhães Dias, 52, tam-
bém atuaria, conforme a investi-
gação, no fornecimento de placas 

| CLONAGEM |  Segundo a Polícia, modelos Honda Titan de baixa 

cilindrada eram os alvos favoritos da quadrilha

Presa quadrilha que 
roubava motos e vendia 
em feira de Fortaleza

Divulgação/ PCCE

A POLÍCIA Civil deflagrou  a 
“operação Motors” contra quadrilha 
que roubava e clonava motocicletas

JúLIA DuArte

anajuliadf2@gmail.com
ESPECial PaRa o Povo

falsas. Nenhum dos quarto possui 
passagens anteriores na Polícia.

As motos deveriam voltar para 
circulação e para isso era preci-
so falsificar a documentação. De 
acordo com a Polícia Civil, essa era 
a função de Joab Vidal de Souza, 
23, que se encarregava de modi-
ficar Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) e produzia, a partir 
de consulta em bancos de dados, a 
documentação para que o veículo 
pudesse ser vendido como real. 
Foram apreendidos papéis de do-
cumentos oficiais, sob suspeita de 

serem furtados do DEtran, segun-
do a Polícia.

Já o serviço de adulterar as 
placas nos veículos seria feito por 
Claudemir dos Reis, 47, que é me-
cânico. Despois de todo esse pro-
cesso de roubo e clonagem, juntos, 
ele e o casal líder, Júnior e Diana, 
atuavam em feiras na região da 
Parangaba. Todas as informações 
são do relato feito pela Polícia Civil 
na entrevista coletiva desta terça.

Com informações da repórter 
Angélica Feitosa 

Vistorias 
em seis 
bairros e em 
Maracanaú

Endereços

Seis pessoas foram pre-
sas e 17 mandados de prisão 
e busca e apreensão foram 
cumpridos durante a ope-
ração. Foram vistoriados 
endereços nos bairros Au-
tran Nunes, Bom Sucesso, 
Canindezinho, Mondubim, 
Parque Santa Rosa, Quinti-
no Cunha e no município de 
Maracanaú. Entre os locais 
visitados, está uma empre-
sa de confecção de placas. 
Além dos presos, a opera-
ção conseguiu regatar veí-
culos roubados que segui-
ram para a perícia. 

O delegado titular da De-
legacia de Roubos e Furtos 
de Veículos e Cargas (DR-
FVC) ressalta ainda que a 
população deve ficar atenta 
aos locais onde compram 
veículos, além de descon-
fiar de preços muito ba-
ratos. “O cidadão tem que 
desconfiar do preço, do 
local de onde ele está ad-
quirindo, se é um local le-
galizado, se é uma empresa 
devidamente estabelecida, 
né? Evitar essas compras 
de veículo que a gente vê 
em feira, sem você saber de 
quem você tá comprando”, 
acrescentou.

A população pode con-
tribuir com as investiga-
ções repassando informa-
ções que possam ajudar na 
localização dos suspeitos. 
As denúncias podem ser 
feitas para o número 181, o 
Disque-Denúncia da Secre-
taria da Segurança Pública 
e Defesa Social (SSPDS), ou 
para os números (85) 3101-
4926 e (85) 3101-4927, do 34º 
DP. O sigilo e o anonimato 
são garantidos.
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S
e a segunda-feira foi um dia 
turbulento, com a troca de 
seis ministros em uma re-
forma inesperada, os tre-
mores da movimentação 
continuam a repercutir. 

Uma das demissões mais ruidosas foi a 
do ministro da Defesa, general Fernan-
do Azevedo e Silva, por divergências 
com o presidente Jair Bolsonaro.

O confronto  deu-se devido à resis-
tência do titular da pasta em politizar 
as Forças Armadas e também por man-
ter no comando do Exército o general 
Edson Pujol. Bolsonaro queixava-se da 
falta de apoio dos militares e queria 
demonstração pública de concordância 
com a sua política, sem conseguir.

Pujol já fi zera afi rmações contrariando 
esse desejo presidencial ao garantir que 
os militares não queriam “fazer parte da 

política”.  As declarações são de novem-
bro de 2020, quando Bolsonaro ameaçou 
com “pólvora” os países que aplicassem 
sanções ao Brasil, devido ao desmata-
mento da Amazônia. Na mesma ocasião, 
o general ainda lembrou que as Forças 
Armadas não eram uma “instituição de 
governo”, mas “de Estado”. 

Assim, o mais provável é que Pujol 
seria afastado da chefi a do Exército 
pelo novo ministro da Defesa, gene-
ral Braga Neto. Porém, antes que isso 
acontecesse, os comandantes das três 
forças, Edson Pujol (Exército), Ilques 
Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos 
Bermudez (Aeronáutica) renuncia-
ram coletivamente, demonstrando 
que também não aceitam a politiza-
ção dos quartéis. O fato de o governo 
ter tido conhecimento de que haveria 
a renúncia, tendo se antecipado no 

afastamento dos comandantes, não 
muda a essência do gesto deles.

Se o ex-ministro Pazuello, com seu 
“um manda, o outro obedece”, arranhou 
profundamente a imagem das Forças 
Armadas, a atitude dos três comandan-
tes sinaliza comportamento distinto, de 
compromisso público. É de se esperar 
que essa mensagem, de respeito cons-
titucional, seja assumida pelos futuros 
comandantes. Os sinais, porém, não 
são alvissareiros. O general Braga Neto, 
emitiu “ordem alusiva  ao 31 de março 
de 1964”, na qual chama o golpe mili-
tar de “movimento” e defende que os  
acontecimentos decorrentes devem ser 
“compreendidos e celebrados”. 

De Bolsonaro, são conhecidos o pen-
dor autoritário e seus propósitos golpis-
tas, demonstrados sobejamente, tanto 
por declarações quanto por ações, como 

participar de manifestações pedindo o 
fechamento do Supremo Tribunal Fede-
ral e do Congresso Nacional. Ontem mes-
mo foi barrada na Câmara dos Deputa-
dos iniciativa do líder do PSL, Major Vitor 
Hugo, para ampliar os  poderes do presi-
dente durante a pandemia da Covid-19. O 
objetivo era aprovar o PL 1074/2021, per-
mitindo a Bolsonaro até o controle das 
polícias estaduais.

Portanto, esse avanço de Bolsonaro, 
querendo pôr as Forças Armadas a ser-
viço de seus interesses políticos, mere-
ce o repúdio de todas as instituições, 
que devem, mais do que nunca, estar 
alertas para manter o País dentro das 
balizas democráticas. Assim, não po-
dem temer a insolência de tiranetes, 
pelo contrário, têm de estar prepara-
das para responder à altura o desafi o 
que impõe o momento. 

Tentações golpistas

e 11 na barriga, resultados das medica-
ções e anticoagulantes. Pela mente muito 
se passa e, confesso, o psicológico foi um 
diferencial e me ajudou muito a não me 
desesperar. Mantive a calma em todos os 
momentos, até mesmo quando a médica 
disse com o semblante triste: “tão novinha 
e já assim com o pulmão tão comprometi-
do, vamos internar”. 

No fi nal de tudo isso, comemorei, agra-
deci a Deus e cheguei a dizer que venci o 
vírus, mas assim não considero. A pande-
mia é uma questão global, então, não diz 
respeito somente a mim. Sei que faço par-
te dos mais de 10 milhões de curados, mas 
somente vou dizer que venci realmente a 
Covid-19 quando puder pronunciar isso no 
retorno defi nitivo da sociedade às ruas, 
quando nós, como população, que muito 
teima contra vacina e medidas restritivas, 
pudermos juntos comemorar. 

beatrizcavalcante@opovo.com.br

Foram 11 dias de internação após a 
contaminação pelo novo coronavírus no 
velório da minha avó. Usava uma másca-
ra e hoje, ao ir à fi sioterapia, faço uso de 
duas. Os dias internada tinham rotina rí-
gida e repleta de 12 remédios diários. Os 

médicos, enfermeiros, 
técnicos e funcionários 
que entravam no apar-
tamento 612 estavam 
visivelmente exaustos. 
Os depoimentos corro-
boravam com a imagem: 
“vou ter de dobrar o tur-
no”, era a frase recor-
rente. Muitos dos cole-

gas de trabalham adoeciam. Os heróis da 
vida real são mortais.

E este é apenas um pequeno recorte da 
pandemia, que já ultrapassa as 300 mil 
mortes e os 12 milhões de casos no Brasil, 

além de cemitérios e funerárias com fi las 
para enterrar os falecidos.

Hoje faço parte das mais de 10 milhões 
de pessoas curadas da Covi-19 no Brasil. 
Enfrentei os sintomas, cujos meus envol-
veram, por exemplo, suor frio, dores ago-
nizantes no corpo, principalmente na lom-
bar, até chegar à temida falta de ar. Sentia 
o pulmão apertar. Estava realmente redu-
zido, a respiração era curta. 

Com exame positivo, tomografi a mos-
trando 50% do pulmão comprometido e 
proteína do vírus em alta, fui imediata-
mente encaminhada para o oxigênio. Che-
guei aos 15 litros/minuto e meu corpo co-
meçou a reagir, ali, deitada de bruços na 
cama na maior parte do tempo. 

Cada sintoma era tratado com um me-
dicamento diferente. Ao fi m da interna-
ção, feliz por estar em casa, mas ainda na 
cadeira de rodas, contei 12 furos no braço 

Eu não venci a Covid-19

Jornalista do O POVO

Beatriz Cavalcante

etfurtado@uol.com.br

Vivemos a 3.ª e 4.ª revoluções indus-
triais. As possibilidades de comunicação e 
as tecnologias ligadas à área de informá-
tica trouxeram um boom de incontestável 
retorno. Não há dúvida que os aspectos 
positivos são imensuráveis, como a pos-

sibilidade de comuni-
cação instantânea entre 
quaisquer localidades 
do planeta – desde que 
a pessoa tenha acesso à 
internet – bem assim o 
contributo dos algorit-
mos para quaisquer ra-
mos do conhecimento.

Neste contexto, o tra-
balhador vem perdendo seu direito de se 
desconectar, vale dizer, encerrada sua 
jornada de trabalho, seja em casa, à noite, 

no fi nal de semana, ou mesmo de férias, 
acaba recebendo comandos patronais por 
intermédio das mais variadas ferramen-
tas, seja o WhatsApp, seja o Telegram, ou 
similar, num verdadeiro prolongamento 
de seu labor, pois o receio de, ao não dar 
prontamente resposta ao superior que o 
demanda vir a causar-lhe o desemprego, 
é um fantasma constante a persegui-lo.

Países como a França, a Itália e a Coréia 
do Sul já possuem leis regulando esse di-
reito de o trabalhador, quer na empresa, 
quer em teletrabalho, fi nda a sua jorna-
da, não ser importunado pelo emprega-
dor. No Brasil, infelizmente, em termos 
de normas infraconstitucionais nada se 
tem a respeito. Da nossa Constituição Fe-
deral podemos intuir que ao trabalhador 
é dado esse direito de desconexão, como 

se pode perceber, numa visão sistemáti-
ca, dos artigos que garantem a privaci-
dade (art. 5º, X), o lazer (art. 6º), a limi-
tação da jornada de trabalho (art. 7º, XIII 
e XIV), o repouso semanal remunerado 
(art. 7º, XV) e o gozo de férias anuais re-
muneradas (art.7º, XVII).

Para a manutenção da saúde física e 
emocional do laborista, são imprescin-
díveis tais repousos, sem que haja a in-
terrupção patronal, pois a sensação de 
nunca ter fi nda sua jornada, pela impos-
sibilidade de desconexão, é fator gerador 
de ansiedade, estresse, Síndrome de Bur-
nout e outras patologias. A pandemia tem 
aumentado o home o  ce, como também a 
inobservância do direito à desconexão. O 
trabalho dignifi ca o homem, mas a tecno-
logia não pode escravizá-lo! 

O direito do trabalhador à desconexão

Desembargador 

do TRT, professor 

da UFC

Emmanuel Furtado

astolfo90@yahoo.com.br

O coronavírus sofreu mutações rápi-
das e surpreendentes num curto espaço 
de tempo que lhe conferiram vantagem 
evolutiva. A mutação E484K encontrada 
no Brasil e na África do Sul tem maior re-
sistência à vacina, uma redução de 50% 

da efi cácia da vacina de 
Oxford e redução ainda 
não estudada na vacina 
Coronavac. Isso porque 
a mutação faz com que o 
corpo necessite de uma 
quantidade maior de 
anticorpos para se pro-
teger. Pessoas recente-
mente infectadas pelas 

cepas antigas ainda estão protegidas 
porque, em geral, apresentam altos ní-
veis de anticorpos.

Essa redução na efi cácia das vacinas 

trouxe à tona novamente a necessidade 
das estratégias que fazem com que o corpo 
ataque melhor o vírus uma vez já infectado. 
Uma dessas estratégias consiste em se ter 
uma vida saudável. Sabemos que pessoas 
que não estão acima do peso, que tem uma 
dieta balanceada e praticam atividades es-
portivas tem uma chance muito menor de 
evoluírem com necessidade de internação 
independentemente da idade.

Outra questão são as pessoas que, devido 
às mutações no vírus, não estão em acom-
panhamento por esses profi ssionais. Nessa 
conjuntura, exercícios como caminhadas 
aceleradas ou corridas a depender do seu 
condicionamento físico atual, ao ar livre 
são seguros. Dentro de casa para manter a 
saúde ortopédica é sugerido exercícios iso-
métricos para o core. São exercícios fáceis 
de fazer, há vídeos na internet mostrando 

como são feitos, e seguros para todos. As 
caminhadas e corridas isoladamente não 
provêm o equilíbrio muscular que o corpo 
necessita para evitar problemas como do-
res na coluna ou nos pés.

As mutações tornaram o vírus mais efi -
ciente no contágio sendo capaz inclusive de 
infectar pessoas com títulos baixos de IGG 
como algumas pessoas infectadas com qua-
dros leves há mais de 6 meses ou pessoas 
vacinadas. Uma vida saudável com dieta e 
exercícios sabidamente melhora nossa ca-
pacidade de ataque ao vírus e agora mais do 
que nunca se torna necessária porque as no-
vas cepas são sim eliminadas por nosso

sistema imune se este estiver compe-
tente. Nossa “quantidade de saúde” está 
sendo colocada à prova por essa nova 
cepa, que isso sirva para mudarmos nos-
sos hábitos! 

Covid-19: mutações e a saúde do organismo

Médico 

ortopedista

Rodrigo Astolfi 



www.opovo.com.br

Quarta-feira
Fortaleza - CearÁ - 31 de Março de 2021 19OpiniãO

IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCeM à graFia da 

époCa eM que ForaM publiCadas.

Bem que queríamos ter iniciado um 

novo ano - cujo primeiro trimestre já 

fica para trás - de um jeito diferente, 
com boas notícias, vacinação em mas-

sa, economia em retomada de cresci-
mento, geração de empregos. Mas esta 

ainda não é a reali-
dade. Ao contrário, 
a sensação que te-

mos é de estarmos 
vivendo o passado, 
em meio a mais 

um lockdown, com 
constante aumento 

nas internações e o 
grave problema dos 

hospitais em colapso.
Todo este cenário caótico mexe 

muito com todos nós, já que não há 
nada que possa abalar mais o ser hu-

mano do que sua saúde afetada e a im-

possibilidade de ser produtivo, pagar 
suas contas ao fim de cada mês e ga-

rantir o sustento da família.
Os supermercados, por serem es-

senciais, ainda têm sido um dos poucos 
setores a manter os empregos, conse-

guindo manter os níveis de venda, até 
com pequeno crescimento. Mas o fato é 
que estamos muito preocupados com a 

economia de forma geral. O momento 
sanitário é desafiador, mas nos preo-

cupamos com os efeitos de mais tem-

po em lockdown, que tem seu efeito 
de provocar o distanciamento, mas 
junto com ele vem uma enxurrada de 
desemprego, lojas fechadas, falências. 

Muitos colegas estão sofrendo com 
esta situação, e isso afeta a todos nós.

Quanto ao que está nas nossas mãos 
fazer, não temos medido esforços, tanto 
para seguir os atuais protocolos, como 
até mesmo ampliá-los, intensificando 
os cuidados de higiene dentro das lojas; 
atentos à nossa equipe, para afastar 
do trabalho aqueles que apresentam 
qualquer sintoma de doenças, inclusive 
dispensando atestado médico. Em pa-

ralelo, nos cabe torcer para que que ve-

nha logo esse auxílio emergencial para 
ajudar a todos que estão sofrendo com 
os negócios fechados, e torcendo para 
que tenhamos vacina para todos os 

mais breve possível. Como temos visto 
em países que já conseguiram avançar 
mais na vacinação, acreditamos que a 
economia só terá sua retomada inicia-

da a partir deste marco de mais pes-

soas imunizadas.
São muitas e enormes as preocupa-

ções, mas ainda estamos esperançosos 
de que dias melhores vão chegar. Até 
lá, defendemos e incentivamos cada 
cidadão a fazer a sua parte. Não basta 
querer que a normalidade venha, fin-

gindo que o cenário ao redor é diferen-

te. Os sacrifícios de hoje serão menos 
prolongados se forem abraçados pela 
coletividade.

Por fim, acreditamos que tudo isso 
vai passar e, no que depender de nós, a 
economia vai se recuperar porque so-

mos investidores e acreditamos neste 

mercado. n

Preocupados, mas 
ainda esperançosos

neto@mslz.com.br

diretor-presidente do 

Mercadinhos são luiz

Severino ramalho Neto

No meio de tantas notícias tristes 
que esses tempos nos trazem, o mês 
de março de 2021 veio como um alen-

to para os que creem na verdade e na 

justiça. Decisões do Supremo Tribu-

nal Federal reconheceram aquilo que 
dizemos há anos: o 
ex-presidente Lula 
não teve um julga-

mento justo, foi ví-
tima de farsa e de 
perseguição políti-
ca, que utilizou par-

te do Judiciário, do 
Ministério Público e 
da mídia, para con-

dená-lo e tirá-lo das eleições de 2018.
Nada devolverá os 580 dias que 

Lula passou encarcerado. Muito 
menos, trará de volta Dona Marisa 
Letícia, morta por um AVC causa-

do por tanta injustiça. Tampouco, 
pagará os ataques e o linchamento 
moral que a família Lula da Silva 
e nós, petistas, sofremos nos últi-
mos anos.

Mas como bem falou Lula: “o so-

frimento do povo brasileiro é maior 
do que qualquer crime que tenham 
cometido contra mim”. Esse é o tom 
de um ser humano sem mágoas e 
consciente do drama humanitário 

que vive o país, com mais de 315 mil 
mortos e totalmente sem rumo.

A volta de Lula à cena, com seus 
direitos políticos restabelecidos, já 
rende frutos. E não me refiro aqui 

ao fato do atual presidente passar 
a negar seu negacionismo e, final-
mente, mudar o ministro da Saúde. 
Refiro-me à condução lúcida e con-

ciliatória que o ex-presidente pro-

põe. E sabemos que não se trata de 
promessa, afinal de contas, nos oito 
anos de seu governo, Lula exerceu o 
diálogo e a união e, com habilidade, 
fez o país crescer.

Essa postura é a melhor a seguir. 
Diante de tanto ódio, intolerância e 
destruição, características intrínse-

cas do atual governo, a moderação se 
torna ainda mais urgente.

Apenas com diálogo e pragmatis-

mo conseguiremos negociar a com-

pra de mais vacinas, única forma 
de interromper esse ciclo de mor-

tes, para, após a imunização, reto-

marmos o crescimento e a geração 
de empregos. Com determinação e 
trabalhando por quem mais preci-
sa, conseguiremos recuperar um 
auxílio emergencial digno, que pos-

sibilite às pessoas não morrerem de 
fome, especialmente diante da infla-

ção que afeta fortemente o preço dos 
alimentos.

Esse é o caminho. Uma trajetória 
que o Brasil já experimentou nos anos 
em que foi governado pelo Partido dos 
Trabalhadores. Um rumo de prospe-

ridade e esperança que, no passado, 
foi capaz de vencer o medo e, agora, 
se apresenta como uma resposta ao 

ódio e a intolerância. n

Com Lula, a volta 
da esperança

sen.jaqueswagner@senado.leg.br

senador da 

república (pt-ba)

Jaques wagner

Há 25 anos
1996. bANcoS

Governo cobre “rombo”, admite FHC

O presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem 
em Jaguaribara, que cobre os “rombos” dos bancos para 
evitar que a população quebre. Ele justificou que não 
está preocupado com quebradeira de banqueiros, mas 
teme o futuro dos clientes que têm dinheiro depositado 
nas agências bancárias. FHC autorizou o início das obras 
da barragem do Açude Castanhão, que vai custar US$ 98 
milhões.

1996. FrAUDES

TSE aposta no voto eletrônico

O corregedor geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Pádua Ribeiro, garante que o voto eletrônico 
vai alterar o perfil político de vários setores do País, 
porque vai reduzir significativamente a fraude: “Aqueles 
que são financiados pelo crime, e aqueles que sempre 
se nutriram politicamente na fraude perderão a vez”, 
afirma o Ministro.

Há 45 anos
1976. SAÚDE

Negado o controle da natalidade

Brasília – O Ministério da Saúde informou ontem, em 
nota oficial, que não pensa em planos ou programas 
para o controle da natalidade e nem em transferir para 
o poder público a competência que já foi reconhecida 
como exclusiva dos pais. Reafirmando o que dissera, o 
Ministro da Saúde disse que “não fornecemos aos casais 
as informações e os meios para o exercício do inalienável 
direito de planejar a sua família”.

1976. ForTALEZA

A invasão dos “amigos do alheio”

Vinte queixas, em media, são apresentadas na Delegacia 
de Furtos e Roubos, quotidianamente. Homens, mulheres 
e crianças, comparecem à Secretaria de Segurança 
Pública e, no órgão especializado, solicitam das 
autoridades policiais uma medida mais enérgica contra 
os amigos do alheio que, a qualquer hora do dia e ou da 
noite, furtam ou roubam em qualquer ponto da cidade.

Há 55 anos
1966. ForTALEZA

Inauguração da Bezerra de Menezes

Como ponto alto das comemorações do terceiro aniversário da 
administração Murilo Borges será inaugurada, hoje, a Avenida 
Bezerra de Menezes, obra gigantesca que se destina a emprestar 
uma nova dimensão urbanística à capital do Estado. É um 
empreendimento que, por si mesmo, consagra um Govêrno. A 
execução do nôvo tipo de pavimentação a asfalto respondeu a 
uma recomendação do Plano Diretor de Fortaleza.

1966. ASSSENTo

Multa para fazer cumprir decreto 

Os estabelecimentos comerciais de Fortaleza continuam 
desrespeitando o Decreto Presidencial que os obriga a adotar o 
uso de cadeiras para os seus empregados, nos próprios locais 
de trabalho. Elementos da Delegacia Regional do Trabalho já 
fizeram inúmeras visitas às lojas de Fortaleza, ocasião em que 
fizeram sentir aos patrões a necessidade do cumprimento das 
determinações, sob pena de multas, que poderão atingir até 
mais de um milhão de cruzeiros.
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O Ceará em campo hoje, 
às 19h30min, de olho em se 
garantir no G-4 do Grupo A 
da Copa do Nordeste. O Alvi-
negro de Porangabuçu rece-
be no Castelão o CSA-AL em 
duelo de invictos pela sexta 
rodada da competição regio-
nal. Na quarta colocação com 
sete pontos, a equipe coman-
dada por Guto Ferreira ne-
cessita da vitória para abrir 
margem de 4 de Julho-PI e 
Treze-PB, que têm 5 também 
em cinco partidas.

O técnico Guto Ferreira 
pode promover até três es-
treias diante do Azulão do 
Mutange, que entra moti-
vado para bater o Vovô pela 
primeira vez em confrontos 
na Copa do Nordeste e recu-
perar a liderança do Grupo B, 
tomada pelo Fortaleza. Con-
tratado com investimento 
de R$ 2 milhões, o zagueiro 
Messias foi regularizado na 
segunda-feira, 29, e deve 
formar a dupla de zaga titu-
lar com o capitão Luiz Otávio 
— em sua provável partida 
de número 200 pelo Ceará.

“Venho para fazer histó-
ria no Ceará, em todas as 
competições que vamos dis-
putar. O que me fez vir para 
cá são os objetivos do clube, 
a ambição que ele tem”, dis-
se Messias em coletiva de 
apresentação.

O meia-atacante Lima 
vive a expectativa de rees-
treia pelo Ceará. Caso entre 
em campo, será a primeira 
partida do jogador de 24 
anos com vínculo definitivo 
com o clube de Porangabu-
çu. Ele defendeu o time em 
2017, 2019 e 2020, sempre 
emprestado pelo Grêmio
-RS ao Alvinegro. Para con-
tratar o atleta, a diretoria 
do Vovô desembolsou R$ 3,5 
milhões e acertou contrato 
até o fim de 2023.

Quem também pode entrar 
em campo pela primeira vez 
pelo Ceará é o lateral-direito 
Gabriel Dias. Com as criti-
cadas atuações de Eduardo, 
o reforço ex-Fortaleza deve 
receber a oportunidade de 
Guto contra o CSA. Ele este-
ve no banco de reservas nos 
empates no Clássico-Rei, 
contra o ex-clube, e diante 
do Botafogo-PB.

“Gordiola” ganha ainda os 
retornos de Klaus e Cléber, 
que fi caram de fora na última 
rodada. A expectativa, po-
rém, é de que a dupla comece 
no banco de reservas. O cen-
troavante tem mais chances, 
já que Jael, favorito pela titu-
laridade, é dúvida.

O comandante alvinegro 
pode promover até cinco 
mudanças no time titular 
que encarou o Botafogo-PB, 
em João Pessoa, na quinta 
rodada do Nordestão. Além 
do trio estreante, o comando 
de ataque pode mudar, com a 
saída de Felipe Vizeu. Já Fa-
binho e Charles disputam a 
vaga de Oliveira.

No CSA, o técnico Mo-
zart Santos tem quatro des-
falques confi rmados, três 

deles titulares. O meia Ga-
briel cumpre suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo. Já 
o zagueiro Fabrício, o late-
ral-direito Norberto e o meia 
Nadson estão lesionados.

Com o time principal, o 
Azulão está invicto na tem-
porada em nove jogos dis-
putados, com cinco vitórias e 
quatro empates. O principal 
destaque é o atacante Della-
torre, que tem oito gols em 
oito partidas. Ele divide a 
artilharia do Nordestão com 
Gilberto, do Bahia, com qua-
tro tentos cada.

Já o Ceará defende a in-
vencibilidade de 17 jogos 
na Copa do Nordeste. É a 
maior sequência invicta da 
história da competição re-
gional. O artilheiro do time 
na temporada é Saulo Mi-
neiro, com três gols marca-
dos em seis jogos.

lucasmota@opovo.com.br

Vim para fazer 

história no Ceará. 

(...) O que me fez 

vir aqui foram 

os objetivos 

do clubes, as 

ambições que 

ele tem”
Messias
Zagueiro do Ceará
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CLÉBER pode ganhar uma oportunidade 
no comando de ataque do Ceará

LUCAS MOTA

Ceará
4-2-3-1: Richard; Gabriel 
Dias (Eduardo), Messias, 
Luiz Otávio e Bruno 
Pacheco; Fernando Sobral 
e Oliveira (Charles ou 
Fabinho); Lima, Vina e 
Mendoza; Jael (Cléber). 
Téc: Guto Ferreira

CSA
4-3-3: Thiago Rodrigues; 
Cristovam, Rodolfo 
Filemon, Lucão e Vitor 
Costa; Geovane, Silas e 
Bruno Mota (Ítalo); Marco 
Túlio, Dellatorre e Rodrigo 
Pimpão. 
Téc: Mozart Santos

NORDESTÃO

Data: 31/3/2021
Horário: 19h30min
Local: Castelão-CE
Árbitro: Marielson Alves 
Silva-BA
Assistentes: Elicarlos 
França-BA e Luanderson 
Lima-BA
Transmissão: NordesteFC, 
PPV da Copa do Nordeste e 
Rádio O POVO CBN

X

FICHA TÉCNICA

OLHO NO 
(QUASE) 
TOPO
| COPA DO NORDESTE | CEARÁ RECEBE O CSA NO CASTELÃO E MIRA VITÓRIA 
PARA ENCOSTAR EM CRB E BAHIA NA DISPUTA DA LIDERANÇA DO GRUPO A
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O chamado time titular do 

Fortaleza ainda não foi total-

mente definido pelo técnico En-

derson Moreira, mas algumas 

peças já dão sinal de que devem 
se fixar entre os 11. 

É o caso de Éderson. De oito 
partidas do Tricolor na tempo-

rada, o volante participou de 
seis, cinco delas como titular. 
Ele acumulou 483 minutos jo-

gados pelo clube, sendo o ho-

mem de contenção com mais 
tempo de atuação nesta tempo-

rada. E olha que quando chegou 
ao Fortaleza, ele tratou logo de 

avisar para a comissão técnica 
que não estava na melhor con-

dição física.
“Na minha estreia, cheguei 

a comentar com ele (Enderson 
Moreira) que não sabia se ia 
aguentar o jogo todo, avisei que 
iria (jogar 90 minutos), mas não 
voltaria da mesma maneira. Só 
que no primeiro (jogo) consegui 
jogar 90 minutos, no segundo 
também e acho que isso foi faci-
litando para ele estar contando 
mais comigo. Talvez pela alta 
intensidade e por estar conse-

guindo manter os 90 minutos”, 
disse Éderson, em entrevista 
exclusiva ao O POVO em vide-

conferência.
O volante acredita que sua 

capacidade de recuperação 
rápida, típica de quem possui 
apenas 21 anos, também tem o 
favorecido no número de opor-

tunidades. Aliás, quando faltou 
espaço no meio, ele atuou tam-

bém na lateral-direita, mesmo 
sem nunca ter jogado na posi-
ção anteriormente. “O Enderson 
conversou comigo e com Pablo, 
falou que precisava da nossa 
ajuda e perguntou quem faria. 
Nos disponibilizamos para fa-

zer a lateral e aí ele alternou, 
mas sempre conversando com 
a gente. É uma função que eu 
nunca tinha feito, então foi  mais 

na base da conversa e sentin-

do (pegando o jeito) durante os 
treinamentos”, confessa. Ele 
acredita, porém, que o impro-

viso não deve acontecer mais, 
já que o clube tem três jogado-

res para a lateral direita (Tinga, 
Daniel Guedes e Pikachu).

Arriscar-se na improvisação 
sem experiência foi uma decisão 
de quem sabia o quanto era im-

portante ter sequência. “Fiquei 
um tempinho sem jogar (no 
Corinthians-SP) e só assim que 
vou voltar ao nível que estava 
jogando, de aparecer na frente, 
desarmar, interceptar, (partici-
par das) disputas aéreas, isso só 
vai acontecer com uma sequên-

cia de jogo. Com essa de agora, 
estou me sentindo melhor, tanto 

é que fiz o gol e a confiança me-

lhora a cada semana”, garante.
O gol marcado contra o 4 de 

Julho-PI pela Copa do Nordeste 
foi o sexto da carreira profis-

sional dele, mas o primeiro de 
cabeça. A especialidade do vo-

lante, no entanto, é o chute de 
fora da área. Foi assim no Co-

rinthians, por três vezes, ano 
passado, e outra em 2019, pelo 
Cruzeiro-MG. “Eu tenho essa 
facilidade de chutar de longa 

distância, de frente pro gol. 
Com certeza as oportunidades 
vão aparecer (pelo Fortaleza) e 

aurelio alves

Com disposição 
pro que precisar
| Fortaleza | Volante mais constante no time em 2021, Éderson fala do atual momento no 
clube e se diz confiante. Para craVar Vaga, ele chegou atÉ a jogar como lateral

brenno rebouças
brennoreboucas@opovo.com.br

emprestado pelo Corinthians,  
Éderson tem conquistado  

espaço no Fortaleza

Nordestão 2021 - Grupo A

classificados  
para segunda fase

tIme pG J v
1º CrB 11 6 3
2º Bahia 10 6 3
3º sampaio Corrêa 9 6 2
4º Ceará 7 5 1
5º Confiança 7 6 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 5 2
5º salgueiro 7 6 2
6º altos 7 6 2
7º Botafogo-PB 4 5 0
8º sport 2 5 0

classIfIcação

Fortaleza tem dia agitado 
no mercado da bola

Benevenuto, Romarinho e WP9

Quase um mês depois do 
início da atual temporada, o 
Fortaleza segue em movimen-

to ativo no mercado da bola. 
O clube do Pici encaminhou 
acerto por empréstimo com o 
zagueiro Marcelo Benevenuto, 
do Botafogo-RJ, viu a nego-

ciação para venda do atacante 
Romarinho emperrar e firmou 
acordo verbal para renovação 
de Wellington Paulista.

Em tratativas com o Yo-

kohama Marinos, do Japão, 
desde a semana passada, 
o Tricolor viu as conversas 
travarem em razão de trâ-

mites burocráticos. O país 
asiático endureceu as regras 
para liberação de visto de 
trabalho devido à pandemia 
de Covid-19, o que virou em-

pecilho para a transação, de 
acordo com o executivo de 
futebol Sérgio Papellin. Com 
80% dos direitos econômi-
cos do camisa 20, o objetivo 
é realizar a maior venda da 
história do clube.

Ainda no setor ofensivo, o 
experiente Wellington Pau-

lista selou acerto com o Leão 

para estender o vínculo até 
até dezembro de 2022 e vai 
assinar o novo contrato nos 
próximos dias. Após garan-

tir a permanência do camisa 
9, o departamento de futebol 

espero colocar um pouquinho 
mais da minha cara”, disse.

A disputa por posição no 
meio do campo, segundo Éder-

son, é a mais saudável possível. 
O rodízio que Enderson Moreira 
vem promovendo dá até mote 
para algumas brincadeiras en-

tre jogadores da posição quanto 
a perder vaga no time. O volan-

te garante, porém, que a briga 
por espaço faz um ajudar o ou-

tro a crescer.
Adaptado ao clima de For-

taleza, Éderson diz que o foco 
agora é se adequar totalmente 
às ideias do técnico. “O pessoal 
já comprou a ideia (do Ender-

son) e a gente está tentando en-

tender e se encaixar. Também 
tem a questão do entrosamen-

to. Eu acabei de chegar, como 
vou saber onde o Wellington 
Paulista quer o passe, o movi-
mento que ele vai fazer? A gente 
vem tentando entrosar o mais 
rápido possível, mas estamos 
tentando fazer isso em meio 

aos jogos, porque a gente não tá 
tendo muitas oportunidades de 
estar treinando”, explica.

Apesar de afirmar que não 
tem visto muita coisa sobre o 
assunto, o jogador defende o 
treinador das críticas sofridas. 
“Não vejo que essa pressão é 
necessária em cima do Ender-

son porque ele vem fazendo o 
trabalho dele, todo mundo vem 
comprando a ideia e os resul-
tados estão aí. Claro que ainda 
falta um pouco mais de quali-
dade dos jogadores, de a gente 
propor o jogo, mas isso é ques-

tão de tempo”, defende.

adota foco total na contrata-

ção de um outro centroavante 
para complementar o elenco.

O dia de ontem ainda teve a 
negociação com Marcelo Bene-

venuto. O defensor de 25 anos 
tem negociação avançada para 
defender o Fortaleza até o fi-

nal deste ano, emprestado pelo 
Glorioso, e foi liberado do jogo 
contra o Madureira-RJ, hoje, 
pela Taça Guanabara. Acusa-

do de suposta agressão à ex-
namorada em 2017, o zagueiro 
teve a chegada contestada pelo 
movimento “FEC Para Elas” em 
decorrência do caso, que foi de-

nunciado pelo Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ). (Afonso Ribeiro)

milhões de reais seria a 
proposta do Marinos 
por romarinho
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Faltando 114 dias para o início 
da Olimpíada de Tóquio-2020, 
representantes do governo do 
Japão e o Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) estão alinha-
dos para que o maior evento 
esportivo do ano seja realiza-
do, apesar da pandemia de Co-
vid-19. O alemão Thomas Bach, 
presidente do COI, afi rmou que 
os Jogos Olímpicos represen-
tam uma “luz no fi m do túnel” 
em meio à crise global causada 
pelo novo coronavírus.

“Vemos, ou começamos a 
ver, a luz no fi m do túnel, prin-
cipalmente com os Jogos de 
Tóquio. Nós nos encontramos 
pela última vez no início da 
pandemia e agora esperamos 
nos encontrar perto do fi m da 
pandemia”, afi rmou Bach.

O presidente do COI esteve 
ontem em Atenas, na Grécia, 
onde acompanhou a cerimônia 
de inauguração da nova ilumi-
nação do Estádio Panatenaico, 
sede da Olimpíada de 1896 — 
quando foi casa da primeira edi-
ção dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna. Durante todo o evento, 
Bach permaneceu acompanha-
do do primeiro-ministro grego 
Kyriakos Mitsotakis.

Questionado sobre uma 
eventual piora dos indicadores 
da Covid-19 no Japão, o alemão 
demonstrou cautela e alertou 
sobre a necessidade de as me-
didas sanitárias serem respei-
tadas. Ele ressaltou ainda o es-
forço entre representantes do 
governo japonês e o COI para a 
realização da Olimpíada. Origi-
nalmente, a competição inter-
nacional seria iniciada em 24 de 
julho de 2020. Com a ampliação 
da crise causada pela pande-
mia, os Jogos acabaram so-
frendo adiamento, confi rmado 
em 24 de maio do ano passado.

“Se a situação evoluir, vamos 
nos adaptar. Teremos que ser 
criativos, fl exíveis e fazer sacri-
fícios. Se todos respeitarem as 
medidas, haverá as melhores 
condições possíveis, protegen-
do uns aos outros. Será uma 
Olimpíada diferente e estamos 
trabalhando com os amigos 
japoneses para ter um evento 
seguro para todos os partici-
pantes e para a população local, 
essa é a nossa prioridade”, con-
cluiu Bach.

A organização da Olimpíada 
de Tóquio já divulgou as medi-
das sanitárias que serão apli-
cadas nos eventos-teste, justa-
mente para diminuir o risco de 
contágio entre atletas e equipe 
de suporte durante as competi-
ções esportivas. Os Jogos Olím-
picos terão presença de público, 
mas os organizadores optaram 
pela proibição de espectadores 
internacionais. O maior evento 
esportivo do ano está progra-
mado para acontecer de 23 de 
julho a 8 de agosto. Já a Para-
limpíada será entre 24 de agos-
to e 5 de setembro.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

LUZES DE 
TÓQUIO
| TÓQUIO-2020 | PRESIDENTE DO COI AFIRMA QUE REALIZAÇÃO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS É “LUZ NO FIM DO TÚNEL” DA PANDEMIA

JAPÃO já tem recebido o 
revezamento da tocha olímpica

DOS  MALES...
. MESMO que a campanha do CSA na Copa do Nordeste seja 
muito boa, o Ceará jogando aqui dentro, hoje à noite, é franco 
favorito. Por incontáveis razões. A principal delas — tem 
elenco mais forte, time quase no ponto, basta recolocar as peças 
em seus devidos lugares, rearrumar a casa como o técnico Guto 
Ferreira deseja.. CAMINHO pra chegar lá não é tão íngreme assim. Basta 
ganhar ritmo, o que virá com o passar do tempo, mais jogo, 
menos jogo. Tempo em futebol também é ouro. O Ceará tem 
uma folha de pagamento que deve ser pelo menos umas cinco 
vezes maior que a do CSA. Este quesito aí não deve ser levado 
em conta, porque não é a força do dinheiro que faz um time de 
futebol ganhar o tão imprescindível entrosamento.. CEARÁ de hoje não difere muito do Ceará do ano passado, 
mesmo com a chegada de alguns reforços, pois a maioria das 
caras foi mantida. A zaga precisava ser reforçado e chegou o 
Messias, vendido pelo América-MG. Consta que resolverá o 
problema, escancarado após a saída do Pagnussat. Quem vende 
uma mercadoria jamais dirá que ela não tem valor, embora 
muitas vezes, se venda gato por lebre.. A MEIA cancha deverá ser a mesma, lá atrás, debaixo 
das traves, Richard, de tanto ser escalado, ganhou confiança, 
embora longe der o ideal para a posição. Confia-se nele 
desconfiando. O ataque, onde reside o ponto mais duvidoso, 
com a chegada do Lima e principalmente se os colombianos 
se firmarem, especialmente o Mendoza pela direita, o time 
alvinegro entrará nos eixos. O problema do atacante, se é que 
existe, entreguem a camisa ao Jael que ele resolve e a diretoria 
pode mandar o Vizeu voltar pra Itália..  ANTES que esqueça. Vina, que fez toda diferença ano 
passado, precisa entrar em campo. Na sua volta mostrou 
que está longe daquele jogador tão admirado pela torcida 
alvinegra. Com o passar do tempo e ele sendo escalado, até 
porque Guto, não cairá na asneira de deixá-lo no banco, 
não demora a entrar nos eixos.. ALVINEGRO quase não mudou sua cara do ano passado, 
quando fez boa figura no Brasileirão, muito superior ao rival 
Fortaleza, carimbou com folga sua permanência e ainda ganhou 
de brinde o passaporte para a Sul-Americana, espécie de Série 
B, da Libertadores. Ano passado o Fortaleza também chegou 
lá, na era de ouro do Ceni, logo no primeiro mata-mata foi 
despachado. O Ceará não deve querer provar deste remédio 
amargo. Pelo menos presume-se.

 PROVA DE FOGO. LONGE de não querer reconhecer o valor do 
CSA, provado através dos números do Nordestão, pela 
invencibilidade que ostenta. Não é qualquer equipe que chega 
a esta condição sem ter seus méritos. Esta fase do clube 
alagoano, estribada na boa campanha que realiza, não é obra 
do acaso. O CSA vem assim faz bom tempo.. PARA o Ceará não deixará de ser uma prova de fogo, 
apesar de todo seu poderio financeiro. Este fator pode até 
pesar, mas longe de ser fundamental para se vencer uma 
partida, ou de quebrar a invencibilidade do clube alagoano. 
É a bola rolando que os bigodes se cruzarão, quer dizer, o 
poderio econômico, diante de um adversário bem formatado 
e, aparentemente, mais entrosado.. SERÁ um bom prato neste Nordestão desengonçado e 
um tanto atabalhoado. Fator campo pode até ajudar ao Ceará, 
embora não pese tanto assim. A ausência de torcedores nos 
estádios fez com que todos se nivelassem. Torcida pode até não 
ganhar jogo, mas o grito que ecoa nas arquibancadas, maioria 
das vezes, faz toda diferença. Nada mais triste do que um 
estádio vazio de torcedores. A pandemia também provocou este 
abalo sísmico. 

 APOSTAR NO CERTO. FORTALEZA resolveu renovar o contrato do artilheiro 
Wellington Paulista até final de 2022. Até lá, terá 39 anos.. NÃO vem ao caso. Quem imaginar que ele não terá 
mercado para os seus gols, engana-se redondamente.. SE ficar livre, encontrará clube pra abrigá-lo. Raro 
encontrar um artilheiro hoje.. TRICOLOR agiu certo e WP9 também. Repete-se a história do 
certo e do duvidoso. Melhor ficar onde se sabe que é cadeira cativa.. NÃO é de agora que tentam destroná-lo. Ele lá, firme e 
forte. Na época de ouro de Ceni, ele tentou inventar  um ataque 
velocista, pra dar vez ao seu afilhado David. Foi um fiasco.

. MESMO agora já tentaram várias opções e ninguém acertou. 
Qual a diferença de Wellington Paulista para os demais? É o 
chamado faro de gol. O atacante que sabe o momento exato por 
onde a bola vai passar, empurrando-a para as redes. . NÃO é o primeiro caso, nem será o último. Ciel, mais velho 
dois anos, que o diga. O artilheiro nasce feito, já vem com a 
estrela na testa.. GANHOU o Tricolor. Pontos para o Wellington Paulista. 
Lugar bom é aquele em que se é tratado como ídolo, no caso em 
questão, imprescindível pra balançar as redes, que os outros, 
até tentam, mas não sabem. 
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Com a paralisação do Cam-
peonato Cearense, o Ferro-
viário terá longo período sem 
jogos ofi ciais até o dia 14 de 
abril, quando encara o Amé-
rica-MG, pela segunda fase 
da Copa do Brasil 2021. O jogo 
acontecerá no estádio Inde-
pendência, em Belo Horizon-
te (MG), caso haja permissão 
para a execução da partida.

Em entrevista coletiva 
guiada ontem, o lateral-di-
reito Polegar, do Tubarão, re-
velou que gostaria de jogar o 
quanto antes contra o Coelho, 
mas valorizou o período de 
treinamentos.

“A gente quer jogar. Se o 
jogo pudesse ser na próxi-
ma quarta-feira seria ótimo. 
Mas esse tempo que vamos 
ter para treinar vai ser óti-
mo, até para entrosar mais. 
O América-MG é um time 
grande, de Série A. Sabemos 
que vai ser difícil, mas não é 
impossível”, ressaltou.

Polegar, de 26 anos, chegou 
no início de 2021 ao Ferroviá-
rio e rapidamente ganhou a 
condição de titular. Ele veio do 
América-RJ e atuou em quatro 
compromissos com a camisa 
do Tubarão. Ele se disse con-
tente com a rápida adaptação 
ao grupo, que é comandado 
por Francisco Diá.

“Fico muito feliz em con-
tribuir. Cheguei aqui e não 
tive muito tempo para me 
entrosar, mas tive facilidade 
porque o time é muito forte. 
Graças a Deus os resultados 
estão sendo positivos”, disse. 
(Gabriel Lopes / Especial 
para O POVO)

Para Polegar, 
desejo era jogar 
hoje contra o 
América-MG

Copa do Brasil.
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