
WHATSAPP DA REDAÇÃO O POVO:  (85) 98201 9291
OMBUDSMAN: (85) 98893 9807 (whatsapp) ou 
ombudsman@opovodigital.com (seg a sex, das 8h às 14h)

MERcADO ASSiNANTE: (85) 3254 1010  
acesse www.opovo.com.br/falecomagente ou 99605 2273 (whatsapp)
E-cOMMERcE ASSiNATURA: assine.opovo.com.br
E-MAil: mercadoassinante@opovo.com.br IS

S
N

 1
5

1
7

-6
8

1
9

IndIcações 
de receItas e 
sugestões de 

preparo do peIxe 
na semana santa

Comes&BeBes

PÁGINAs 1 e 3

Redutos da oposição no 
Interior e RMF abrigam
derrotados e parentes  
de aliados PÁGINA 6

PolítICA

Chefe de facção e 
mais 24 pessoas são 
denunciadas pelo 
MP do Estado PÁGINA 13

CIDADes

como ceará e Fortaleza 
enxergam o potencial dos 
esportes competitivos 
eletrônicos PÁGINA 21

esPortes

DúviDa sobre
capaciDaDe hospitalar
AdIA decIsão sobre reAberturA

Governador Camilo Santana postergou para domingo a decisão entre prorrogação 
e flexibilização do decreto de lockdown no Ceará rePortAGem, PÁGINAs 4 e 5; ecoNomIA, 11; ÉrIco FIrmo, 9

Quase mil pessoas ainda esperam por leito no Ceará

beIrA mAr Em medida de contenção do coronavírus, três quilômetros da avenida Beira Mar ficarão isolados 
por grades pela Prefeitura de Fortaleza até o Domingo de Páscoa cIdAdes, PÁGINA 15

FCo Fontenele

eDIÇÃo De HoJe

edição fechada a 0h50
30 páginas

sexta-Feira       2/4/21       WWW.oPoVo.Com.Brano xCiV  -  edição nº 31.319
FortaleZa - Ce / r$ 3,00

coVId-19

thais mesQuita

aurelio alVes/o poVo

93 anos

o PoVo mAIs
mais.opoVo.Com.br

aponte a câmera do celular 
para o código, navegue pelo 
o poVo+ e veja esta edição e 
muitos outros conteúdos

Governo Federal autoriza reajuste de 10% em medicamentos, maior alta em 5 anos eCoNomIA, PÁGINA 10



2
WWW.OPOVO.COM.BR

SEXTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 2 DE ABRIL DE 2021FAROL

Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável

SANDRO VALENTIM/O POVO

SANTANA  
O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fenan-
do Santana (PT), vai disputar vaga de deputado federal em 
2022, sob bênçãos do governador Camilo Santana (PT). As ba-
ses do parlamentar, inclusive, já estariam sendo informadas 
sobre o projeto.

Cheia
atual

Minguante
4/4

Nova
11/4

Crescente
20/4
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NO RIOMAR, se formou fila de 
carros para comprar ovos

|ATÉ DOMINGO|

Afetados pela pandemia, lojistas 
buscam alternativas para co-
mercializar produtos. É o caso 
dos shoppings de Fortaleza, que 
realizam, até o domingo de Pás-
coa, venda de ovos de chocolate 
e produtos voltados para a data, 
por meio de drive-thru. A ação 
tem dado resultados no RioMar 
Fortaleza, que, às vésperas do 
feriado de Semana Santa, ontem, 
1º, registrou fi la de carros.  
A rede de shoppings conta com 
a plataforma RioMar Online e 
drive-thru para retirada de 
produtos nos estacionamentos, 
além dos supermercados e Lojas 
Americanas que estão funcio-
nando com atendimento físico. 
No RioMar Fortaleza, a entra-
da é pelo Acesso 1 (rua Almeida 
Prado) e a ação funcionará das 
10 às 17h. Já no RioMar Kennedy, 
o atendimento será das 10h às 
18h, no Estacionamento E2, com 
acesso pela avenida Sargento 

Hermínio Sampaio.
Outro centro de compras que 
investe em drive-thru de ovos 
de Páscoa é o Shopping Iguatemi 
Fortaleza, com participação de 
seis lojas Cacau Show, Havanna, 
Kopenhagen, Lojas Americanas, 
Milklândia e Cacao Saudável. Os 
consumidores podem se dirigir 
com seus carro até até o dia 4 de 
abril, Domingo de Páscoa, das 10 
horas às 19h30min, no estacio-
namento coberto Deck Park, ao 
lado da entrada da Ibyte.
A rede de shoppings Ancar Iva-
nhoe também promove vendas 
de Páscoa até domingo em todos 
os seus canais digitais. Ao todo, 
quatro unidades integram a 
rede, sendo eles: Via Sul e os três 
North Shopping: Jóquei, Fortale-
za e o do município de Maraca-
naú. Todos ofertam as opções de 
retirar o pedido via sistema de 
drive-thru ou entrega via deli-
very. (Beatriz Cavalcante)

Shoppings apostam em 
drive-trhus para venda 
de ovos de Páscoa

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

Agradecemos a tantos que nos enviaram votos de congratulações por termos 
recebido o Troféu Imprensa José de Alencar, da CDL Fortaleza. /// A situação 
está tão feia que há fi la até se formando em frente a empresas que oferecem 
empréstimo. Ontem, uma se formou na porta da Crefi sa, no Centro. /// Isabel 

Porto, procuradora de Justiça e ouvidora do MPCE, agora é vice-presidente da 
Regional NE do Conselho Nacional de Ouvidores do MPs dos Estados e da União. 
/// Só lembrando: “Rezemos hoje por tantos Cristos abatidos pela pandemia da 
Covid-19.”

BURACOS 
que reapareceram 
em várias ruas de 

Fortaleza, por causa 
das chuvas. Que 

a Prefeitura fi que 
atenta.

SOLIDARIEDADE, 
que ganhou reforço 

nesta Semana Santa. 
E há tantos Cristos 
precisando de uma 

mão amiga. 

GRANDE FORTALEZA RECEBERÁ ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO

A
s águas do açude Castanhão, situado no Vale Jagua-
ribano, devem chegar neste fi m de semana ao Sis-
tema de Abastecimento de Água da Região Metro-
politana de Fortaleza. Mais precisamente ao açude 
Pacoti, que integra o complexo que responde pelo 
abastecimento ao lado do açude Pacajus, Riachão 

e Gavião. Esse sistema, bom destacar, garante água para cerca 

de 4 milhões de habitantes. A partir de agora, esse contingente 
sentirá o gostinho simbólico, e aguardado há décadas, da água 
do rio São Francisco, que desembocou no Castanhão no dia 11 de 
março. Detalhe: todo esse processo de transferência de águas 
será avaliado mensalmente pelo Conselho Estadual dos Recursos 
Hídricos, informa o secretário dos Recursos Hídricos do Estado, 
Francisco Teixeira. 

AO GIRÃO
Setores do Abolição rebatem infor-
mação do senador Eduardo Girão 
(Pode) de que o Governo do Estado 
não respondeu questionamento da 
PGR sobre hospitais de campanha. 
O Governo respondeu que o Cea-
rá construiu todas essas unidades 
com verba própria.

AO GIRÃO 
Ainda garantem esses setores do 
Abolição que não entrou verba 
federal na construção dos hospi-
tais estaduais de campanha e que 
manteve todos montados, mesmo 
quando a pandemia diminuiu. Já o 
Hospital de Campanha do PV não é 
da conta do Estado. 

AOS 
PESQUISADORES

Osmar Diógenes, presidente do Me-
morial da Assembleia, e sua equipe 
estão a pleno vapor numa pesquisa 
sobre a memória política do Ceará, 
com foco no Poder Legislativo des-
de o Império. Um livro, inclusive, 
será lançado ainda neste ano.

NA SAUDADE
Há precisamente seis meses 
um furgão da Perícia Forense 
passa o dia e noite em frente 
ao Departamento de Homicí-
dios, na Avenida Aguanambi. 
Ferrugem e pneus baixos dão o 
enfoque de nostalgia.

CRATERA
Sobre a obra para fechar a cra-
tera aberta no mirante da Praia 
de Morro Branco, a Prefeitura 
de Beberibe informa estar na 
etapa do enrocamento de pe-
dras para conter e recuperar 
a área degradada pela erosão. 
Tem apoio da Superintendência 
de Obras do Estado.

CRATERA 
Adianta a Prefeitura de Beberibe: 
“Esta fase é fundamental para 
que haja a garantia de seguran-
ça e sustentação das máquinas e 
dos operários na próxima etapa, 
que será a construção do muro 
de contenção.” Tudo deve ficar 
pronto em até 15 dias. 

10
por cento é a taxa de ocupa-
ção dos hotéis neste feriadão 
de Semana Santa. Efeito pan-
demia, diz o cearense Manuel 
Linhares, que preside a ABIH 
Nacional.

HÁ VAGAS

O IFCE ofertará 2.157 vagas no 
Sisu 2021-1. As oportunidades 
estão distribuídas por 61 cursos 
de 19 campi em todo o Estado. 
Podem concorrer alunos que 
participaram do Enem 2020, 
não zeraram a nota da redação 
e concluíram o ensino édio.

AUXÍLIO 
A Prefeitura de Aracoiaba 
criou seu auxílio emergen-
cial no valor de R$ 200 para 
500 famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Para 
dois meses, mas prorrogável 
enquanto durar a pandemia, 
informa o prefeito Thiago 
Campelo.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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JERUSALÉM

Fiéis cristãos, monges e frades caminham em procissão ao redor do Edículo, tradicionalmente 
considerado o local do sepultamento de Jesus Cristo, durante uma missa para a celebração de  
lava-pés na Quinta-feira Santa, na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, ontem, 1º. A Quinta-
feira Santa é o dia cristão antes da Páscoa que comemora o lava-pés e a Última Ceia de Jesus 
Cristo com os apóstolos. A celebração foi presidida pelo patriarca de Jerusalém dos Latinos Sua 
Excelência Reverendíssima, dom Pierbattista Pizzaballa. (AFP)

RITO DO LAVA-PÉS

 EMMANUEL DUNAND / AFP

RELATÓRIO CREDIT SUISSE

4º AUMENTO NO ANO

Com o alto consumo de cerveja na pandemia, está 
faltando garrafas de vidro para as indústrias de be-
bidas. O cenário vem desde o fi m do ano passado e 
está se repetindo neste início de 2021. É o que apon-
ta relatório do Credit Suisse. Acontece que a situa-
ção deve permanecer até 2023, somente quando a 
produção do produto deve se normalizar, conclui 
o relatório.  A indústria deve adicionar entre 8% a 
10% de capacidade até lá, o que deve ser mais do 
que sufi ciente para normalizar as restrições atuais. 
E do fi m de 2020 para cá, mesmo com a suposta 
desaceleração do consumo de cerveja em feverei-
ro, impulsionada pela baixa dos subsídios governa-
mentais, da renda familiar e de preço mais alto da 
bebida, a indústria não foi capaz de construir es-
toques de garrafas de vidro. Heineken e Petrópolis 
foram as mais afetadas. (Beatriz Cavalcante)

O quilo do gás liquefeito de petróleo (GLP) produ-
zido nas refi narias da Petrobras vai fi car, em mé-
dia, R$ 0,15 mais caro a partir de hoje. O quilo do 
produto passa a ser vendido a R$ 3,21 e o botĳ ão 
a R$ 41,68. Segundo a empresa, a alta refl ete mo-
vimentações da cotação internacional do petró-
leo, além do câmbio. A Petrobras não informa a 
variação em porcentual, mas, segundo fontes do 
setor, a alta de preço foi de 5%, em média. Este é 
o quarto aumento do ano. Em 2021, o número de 
reajuste e os percentuais de alta têm sido meno-
res do que os praticados no comércio de gasolina 
e óleo diesel. Em nota, a empresa afi rma que “os 
valores praticados nas refi narias pela Petrobras 
são diferentes dos percebidos pelo consumidor 
fi nal no varejo”. “Até chegar ao consumidor são 
acrescidos tributos federais e estaduais, custos 
para envase pelas distribuidoras, além dos cus-
tos e margens das cias distribuidoras e dos re-
vendedores” (Agência Estado)

Com alto consumo de 
cerveja, faltam garrafas 
de vidro na indústria

GLP fi ca mais caro a 
partir desta sexta-feira, 
diz Petrobras

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

Paróquias 
realizam 
missas online
| SEMANA SANTA | 

Parte importante do calendá-
rio cristão, a Semana Santa co-
meçou com celebrações de mis-
sas ainda no dia 28, o Domingo de 
Ramos. Desde ontem e até este 
sábado estão sendo celebradas 
cerimônias do chamado Tríduo 
Pascal (com a Quinta-feira San-
ta, com a Missa de instituição da 
eucaristia e lava pés, logo após, 
velação ao Cristo crucifi cado, a 
Sexta-feira Santa e o Sábado de 
Aleluia). Além disso, no domingo, 
4, é realizada a missa de Páscoa. 
Este ano, a programação, afeta-
da pela pandemia de Covid-19, 
se dará totalmente on-line, com 
transmissão nas redes sociais 
das paróquias. 

“Claro que gostaríamos de 
estar todos juntos, mas infeliz-
mente a situação nos impede. 

Nos impede a circunstância, mas 
não impede a vivência, o modo 
de celebrarmos. Podemos cele-
brar bem e até talvez melhor do 
que se estivéssemos presente. 
Quando o coração quer, quando 
o desejo arde no coração de vi-
ver esta semana e viver na gra-
ça, tudo é possível, Deus pode 
realizar muitas coisas na nossa 
vida”, compreende o padre Paulo 
Sérgio Bezerra Amorim, da Pa-
róquia do Carmo, em Fortaleza.

O padre explica o signifi cado 
destes dias. “Não é uma semana 
de descanso, de repouso. É uma 
semana de oração, porque mar-
ca justamente a nossa salvação, 
o porquê Cristo veio ao mundo 
— veio para nos salvar, para vi-
ver esse momento da paixão, da 
morte e da ressurreição”, ensina.

BARBARA MOIRA

PADRE Paulo Sergio Amorim celebrou 
missa na Paróquia do Carmo

Em tratamento da Covid-19, o ator e comediante Paulo Gustavo 
apresentou melhora nos pulmões nas últimas 48 horas. Paulo 
Gustavo está internado desde 13 de março em um hospital do 
Rio de Janeiro e foi entubado no dia 22 do mesmo mês. De 
acordo com comunicado divulgado pela assessoria de imprensa 
do humorista nesta quinta-feira, 01, ele “segue tendo evolução 
favorável no tratamento contra o coronavírus”.

APRESENTA MELHORA EVIDENTE

PAULO GUSTAVO

Morreu na madrugada de ontem, 1º, o ator João Acaiabe, 76. Ele 
estava internado no Hospital Prevent Senior e foi diagnosticado com 
coronavírus no dia 15 de março. Ele faleceu em decorrência das 
complicações da doença. A informação foi confi rmada por amigos 
nas redes sociais. Em publicação no seu Instagram ofi cial, a equipe 
do ator informou que ele faleceu após sofrer duas paradas cardíacas. 

MORRE O ATOR JOÃO ACAIABE

COVID 
REPRODUÇÃO/INSTRAGRAM 

INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

É importante se manifestar em jogos, por dar 
visibilidade ao tema, mas acho que é importante 
para, além disso, tomar ações concretas””

DJAMILA RIBEIRO
professora e fi lósofa escreveu a apostila do curso  de 
enfrentamento ao racismo que será ministrado aos atletas e 
comissões pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Arquidiocese de Fortaleza - 

Transmissão pelas redes sociais 

e pela TVC Ceará

2 de abril, às 15h: Celebração da 

Paixão e Morte de Nosso Senhor - 

Transmissão pela Shalom 690 AM e 

Shalom 91,7

3 de abril, às 18h: Vigília Pascal - 

Transmissão pela Shalom 690 AM e 

Shalom 91,7

4 de abril, às 8h: Páscoa - Trans-

missão pela TVC – Canal 5, FM Dom 

Bosco 96,1, Shalom 690 AM e Shalom 

91,7 e Rádio Assunção AM 620

Paróquia Cristo Rei - Transmissão 

pelo YouTube 

2 de abril, às 15h: Paixão do Senhor 

3 de abril, às 19h30: Vigília Pascal 

4 de abril, às 17h30: Ressurreição 

do Senhor

Paróquia do Divino Espírito Santo 

- Transmissão pelo YouTube 

2 de abril, às 15h: Celebração da 

Paixão 

3 de abril, às 19h: Missa da Vigília 

Pascal

4 de abril, às 10h: Missa de Páscoa

Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima - Transmissão no YouTube e 

Facebook 

2 de abril, às 15h: Sexta feira da 

Paixão 

3 de abril, às 19h: Vigilia Pascal 

4 de abril, às 17h: Ressurreição

Paróquia de Nossa Senhora das 

Graças - Transmissão através do 

Facebook

2 de abril, às 15h: Celebração da 

Paixão do senhor 

3 de abril, às 18h: Vigília Pascal

Paróquia Senhor do Bomfi m - 

Transmissão através do Youtube e do 

Instagram

2 de abril, às 15h30: Terço da 

Misericórdia; 16h: Celebração da 

Adoração da Cruz; 

3 de abril, às 10h: As 07 Dores de 

Maria às 18h: Virgília Pascal 

4 de abril, às 8h e às 16h: Domingo 

de Páscoa

Paróquia Santíssima Trindade - 

Transmissão ao vivo no YouTube da 

Rede Ação de Graças Rádio e TV Web

2 de abril, às 15h: Paixão do Senhor

3 de abril, às 18h: Vigília Pascal

4 de abril, às 9h: Carreata com 

Santíssimo; às 11h: Celebração da 

Páscoa

Paróquia do Carmo - Transmissão 

ao vivo no Youtube da Paróquia do 

Carmo de Fortaleza

2 de abril, às 15h: Paixão do Senhor 

3 de abril, às 20h: Vigília Pascal 

4 de abril, às 10h: Domingo de 

Páscoa

Paróquia Nossa Senhora de 

Nazaré - Transmissão ao vivo no 

Instagram da Paróquia

2 de abril, às 9h: Celebração; às 15h: 

Celebração da Paixão

3 de abril, às 9h: Celebrações Sábado 

Santo / Liturgia das Horas; às 19h: 

Celebração da Vigilia Pascal 

4 de abril, às 8h: Celebração Do-

mingo de Páscoa

Paróquia São Francisco de Assis 

- Transmissão no Facebook e no 

YouTube

2 de abril, às 15h: Celebração da 

Paixão do Senhor, Contemplação da 

Imagem do Senhor Morto e Adoração 

a Santa Cruz 

3 de abril, às 18h: Solene Vigilia 

Pascal. Obs: acompanhe com uma 

vela acesa 

4 de abril, às 9h: Domingo de Pás-

coa, Santa Missa de Páscoa

PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS

É importante se manifestar em jogos, por dar 
visibilidade ao tema, mas acho que é importante 



DECISÃO SOBRE

| DECRETO | A dúvida do comitê que delibera sobre decreto é se a queda na transmissão é 

sufi ciente para que capacidade de internação não seja mais comprometida com a reabertura

A principal dúvida do Gover-
no Estadual para decidir pela 
reabertura ou prorrogação do 
lockdown se refere à pressão 
sobre a assistência hospitalar. 
O governador Camilo Santa-
na (PT) anunciou ontem, 1º, o 
adiamento da decisão para o 
próximo domingo, 4. Já é pos-
sível observar redução de novos 
casos, o que indica redução da 
transmissão do vírus.  Contudo, 
é preciso saber se essa redução 
é sufi ciente para que a assistên-
cia hospitalar não seja compro-
metida com a reabertura. 

Na semana passado, ele ha-
via sinalizado possibilidade 
de iniciar a reabertura gra-
dual das atividades a par-
tir de segunda-feira, 5, mas 
condicionada à continuidade 
da melhora dos indicadores. 
Em transmissão nas redes 
sociais, o governador afi r-
mou que os números seguem 
tendência de estabilização, 
mas a situação segue preo-
cupante, principalmente pelo 
número de internações.

O adiamento foi decidido 
“após uma longa reunião” do 
Comitê Estadual de Enfrenta-
mento à Pandemia do Coronaví-
rus. O grupo deve realizar nova 
deliberação ao fi nal do próximo 

ANA RUTE RAMIRES

ruteramires@opovo.com.br

EDIÇÃO: TÂNIA ALVES  |  TANIALVES@OPOVO.COM.BR  |  
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REUNIÃO do Comitê Estadual de Enfrentamento 
à Pandemia foi realizada ontem
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HISTÓRICO DO º LOCKDOWN
PANDEMIA

5 DE MARÇO

O lockdown foi decretado 
em Fortaleza em 3 de 
março e entrou em vigor 
em 5 de março. Seria pelo 
período de 14 dias, 
incialmente até 18 de 
março.

13 DE MARÇO

Em 11 de março foi 
anunciado que o lockdown 
seria estendido para todos 
os municípios do Ceará, a 
partir de 13 de março, indo 
até o dia 21 em todo o 
Ceará, inclusive em 
Fortaleza. Foi a primeira 
vez que todo o Ceará fi cou 
simultaneamente no 
chamado isolamento social 
rígido.

28 DE MARÇO

Em 19 de março, o 
lockdown foi prorrogado 
até 28 de março, próximo 
domingo.

4 DE ABRIL

Na última sexta-feira, 26 
de março, o lockdown 
havia sido prorrogado por 
mais uma semana, até o 
próximo domingo, 4 de 
abril,  em decisão tomada 
na reunião do Comitê 
Estadual de Enfrentamento 
à Pandemia do 
Coronavírus.

CAPITAL

Em Fortaleza, os 24 dias 
de lockdown até este 
domingo já igualou o 
período de isolamento 
mais estrito de 2020, 
ocorrido em maio do ano 
passado: 24 dias.

LOCKDOWN
É ADIADA

internamento”, detalhou.
Conforme O POVO apurou, o 

comitê discutiu principalmente 
se a reabertura prevista para 
a próxima segunda seria pre-
coce. Esse será o gatilho para 
a decisão. Além dos dados de 
assistência hospitalar, o gru-
po também se debruça sobre 
os dados epidemiológicos e as 
projeções de indicadores feitas 
para o Estado. Apesar de a re-
dução da transmissão ser con-
fi rmada, a dúvida é se a queda é 
sufi ciente ou não, considerando 
a demanda por internação. A 
expectativa é que a redução se 
consolide nos próximos dias.

O número de óbitos natu-
ralmente tem um atraso, de-
mandando mais tempo até que 
seja possível apresentar redu-
ção em virtude do isolamento 
social rígido.

Entre a primeira e a segunda 
quinzena de março, o número 
de novos casos registrados re-
duziu 44,5%. Saindo de 56.761 
para 31.447 confi rmações em 
cada período, respectivamente. 
O número de mortes chegou a 
subir 13,3%, de 1.113 para 1.262 
novos registros nos intervalos 
citados. A regulação estadual 
soma 964 pacientes com Co-
vid-19 esperando por leitos de 
internação. Conforme o Inte-
graSUS, plataforma da Secreta-
ria Estadual da Saúde (Sesa), o 
ocupação de leitos é de 92,98% 
nas Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e de 81,03% nas en-
fermarias. 

LEIA MAIS NA , ,  E CO
LUNA ÉRICO FIRMO, . 

domingo. A determinação já 
começará a valer na segunda-
feira, conforme o governador.

“Vamos avaliar os números 
nos próximos dias para tomar 
uma decisão com muita res-
ponsabilidade, com muita se-
gurança e para que não haja 
retrocesso no Ceará”, explicou. 
“Ainda estamos em um mo-
mento delicado porque ain-
da há uma pressão enorme no 
sistema de saúde, pela deman-
da de casos de Covid-19 por 

“Ainda há uma 
pressão enorme no 
sistema de saúde 
pela demanda de 
casos de Covid-19 
por internamento”

GOVERNADOR CAMILO 

SANTANA

pacientes estão na fi la 
por leitos de UTI e 
enfermarias
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Com 27.455 idosos vacinados 
contra a Covid-19 nesta quin-
ta-feira, 1º, Fortaleza bateu um 
novo recorde de imunizações 
em um dia. O último recorde 
até então foi de 16.326 aplica-
ções no feriado da Data Magna 
do Ceará, no dia 25 de mar-
ço. Para hoje, a Capital agen-
dou mais de 32 mil idosos com 
mais de 65 anos para receber 
a vacina em postos de saúde, 
policlínicas e outros pontos de 
imunização distribuídos na ci-
dade. Este público ainda segue 
recebendo as doses até o fi nal 
do dia desta quinta e a Capital 
pode atingir novo recorde.

Ainda ontem, o Ceará re-
cebeu o maior lote de vacinas 
até então, com 371.750 doses a 
serem distribuídas em Fortale-
za e nos demais municípios do 
Estado. A nova remessa foi con-
fi rmada pelo Ministério da Saú-
de, e é o 12º lote de vacinas que 
chegará ao Ceará desde o início 
da campanha de vacinação, em 
janeiro. Ao todo, o Ceará já re-
cebeu 1,3 milhão de doses dos 
imunizantes.

A atualização das aplicações 
das doses foi feita pelo Pre-
feito de Fortaleza, José Sarto 
(PDT), nas redes sociais, onde 
o gestor publicou os boletins a 
cada hora, informando sobre a 
quantidade de doses já aplica-
das nesta quinta. 

No Ceará, 81 municípios já 
puderam avançar para a 2ª 
fase da imunização contra a 
Covid-19, que contempla ido-
sos acima de 60 anos, confor-
me a Secretaria da Saúde do 
Estado (Sesa). Contudo, o iní-
cio do procedimento depende 
da logística de cada prefei-
tura, o que deve acontecer à 
medida em que novas doses 
chegarem ao Estado. O avan-
ço foi permitido após o Ceará 
ter ultrapassado a estimativa 
de vacinação do Ministério da 
Saúde (MS) ao vacinar mais de 
75% dos grupos prioritários 
da fase 1, estipulado por meio 

| IMUNIZAÇÃO |  O Ceará recebeu nesta quinta-feira, 1º, o maior lote de vacinas contra Covid-19, com 

371.750 mil doses

FORTALEZA VACINA  MIL 
IDOSOS EM UM DIA E BATE RECORDE

MIRLA NOBRE

cotidiano@opovo.com.br
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mil idosos com mais de 65 anos 
foram chamados para receber a 
vacina nesta sexta-feira



doses. Foi quanto o Ceará 
recebeu ontem. Foi o maior 
lote de vacinas já recebidas 

. 

BARBARA MOIRA

EM FORTALEZA, a segunda 
etapa de imunização teve 

início no dia 22 último

Começa 
vacinação para  
idosos acima 
de 63 anos 

1ª dose

Fortaleza vai começar a vaci-
nar contra Covid-19 idosos que 
têm 63 e 64 anos de idade, já a 
partir desta sexta-feira, 2, con-
forme informações divulgadas 
pela Prefeitura Municipal, em 
seu site ofi cial. A vacinação de 
pessoas entre 65 e 74 anos segue 
ocorrendo de forma simultânea, 
dando continuidade à segunda 
fase da campanha de imunização 
no Município.

Segundo órgão, a aplicação 
das doses será realizada de 9h 
às 17 horas. O idoso pode re-
correr a postos de saúde para 
obter imunização, uma vez que 
58 dessas estruturas localiza-
das na região foram disponibi-
lizadas ao procedimento. Além 
disso, a Prefeitura também dis-
ponibilizou três policlínicas e 
segue mantendo os quatro cen-
tros de vacinação: shoppings 
RioMar Kennedy e RioMar For-
taleza, Arena Castelão e Centro 
de Eventos.

Para ser imunizado, o ido-
so precisa ser cadastrado no 
site Saúde Digital, da Secretaria 
de Saúde do Estado (Sesa). Os 
contemplados vão receber uma 
mensagem por WhatsApp e por 
E-mail informando sobre data, 
local e horário da vacinação. 

Aqueles idosos que deseja-
rem receber a dose em casa, 
devem fazer sinalização no 
momento do cadastro, discri-
minando se estão acamados 
ou com mobilidade reduzida. 
Para os que não apresentam 
essas situações e vão até um 
local de saúde, a Prefeitu-
ra orienta que compareçam 
apenas no horário agendado, 
utilizando máscara, manten-
do o distanciamento social e 
na companhia de apenas uma 
pessoa. (Gabriela Almeida)

do Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI).

Em Fortaleza, a segunda eta-
pa de imunização teve início na 
segunda-feira, 22, com pessoas 
de 74 anos recebendo a vacina. 
Nesta semana, a segunda eta-
pa seguiu avançando, onde deu 
início a imunização para pes-
soas com 65 anos. A Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) di-
vulga a lista nominal dos agen-
dados na Capital diariamente. O 
documento inclui aqueles que já 
realizaram cadastro na plata-
forma Saúde Digital e recebe-
ram confi rmação do agenda-
mento via WhatsApp e e-mail. 
Para receberem o imunizante 
contra a doença, os idosos de-
vem se cadastrar plataforma 
Saúde Digital, da Secretaria de 

Saúde do Estado (Sesa). 
Em relação a vacinação do-

miciliar, estará garantida aos 
idosos que sinalizem no ca-
dastro do Saúde Digital infor-
mando que estão acamados ou 
com mobilidade reduzida. Para 
os idosos que não têm acesso à 
internet ou possuem difi culda-
des em realizar seu cadastro, 
a Prefeitura atua diariamente 
com a busca ativa deste público, 
por meio das equipes da Estra-
tégia da Saúde da Família (ESF), 
orientando sobre o cadastro 
para vacinação.

A Prefeitura de Fortaleza re-
força que os idosos devem com-
parecer aos seus locais somente 
no horário agendado, com ape-
nas um acompanhante, a fi m de 
evitar fi las e aglomerações. 

WELLINGTON FREITAS FOTOGRAFIAS/REPRODUÇÃO FACEBOOK

GESTOR de Antonina do 
Norte informa medidas por 

meio das redes sociais

Antonina do Norte tem menor índice de infeções pelo vírus 
Covid-19.   Oito mortes

Antonina do Norte, municí-
pio a 449,6 quilômetros de For-
taleza, registrava até a manhã 
de ontem, 1°, um total de 137 
casos de Covid-19 e oito mor-
tes em decorrência da doença, 
conforme dados da Secretaria 
de Saúde (Sesa). A cidade cea-
rense é a que tem o menor índi-
ce de infecções pelo vírus desde 
o inicio da pandemia no Estado. 
Em entrevista à Rádio O POVO 

CBN, o prefeito do município, 
Antônio Filho (PDT), relacionou 
marco à “rigidez” com que vem 
combatendo crise sanitária.

“Desde o dia primeiro de ja-
neiro (período em que assumiu 
o mandato) eu venho cumprin-
do rigorosamente o decreto 
estabelecido pelo governador e 
os nossos decretos para que a 
pandemia não tenha avanço (...) 
Tenho sido muito rígido com 

as barreiras sanitárias, traba-
lhando de forma transparente”, 
pontuou o gestor municipal du-
rante o momento.

O pedetista tem se reunido 
todas as semanas com um co-
mitê montado para tratativas 
da pandemia, formado por 
comerciantes, populares e a 
vigilância de saúde munici-
pal, cujo profi ssionais atuam 
circulando em veículos na ci-
dade para alertar populares 
quanto ao uso de máscara e 
demais medidas de comba-
te ao vírus. “O que eu tenho 
percebido da população é que 
ela tá consciente da gravidade 
que nós estamos atravessan-
do”, frisou o prefeito.

A prefeitura tem discrimi-
nado ainda todos os passos da 
campanha contra o vírus por 
meio do site ofi cial e das redes 

sociais. Essa é uma ação de 
transparência utilizada por 
gestões municipais e pelo 
próprio Governo do Estado, 
que busca esclarecer a popu-
lação quanto ao andamento 
da crise sanitária e as me-
didas de combate que estão 
sendo executadas.

Antes do gestor assumir o 
mandato na cidade, no entanto, 
o município já mostrava índices 
inferiores ao resto dos municí-
pios cearenses. Com uma po-
pulação de aproximadamen-
te 7.300 habitantes apenas, a 
cidade só registrou as primei-
ras mortes em decorrência do 
vírus em dezembro do ano pas-
sado, quando Fortaleza, epi-
centro da pandemia no Estado, 
já estava prestes a enfrentar a 
segunda onda da doença. (Ga-

briela Almeida)
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Eleitos pela oposição à base 
de Camilo Santana (PT) no Cea-
rá, os prefeitos de Caucaia, 
Juazeiro do Norte e Maracanaú 
também mantêm, com pouco 
mais de três meses de governo, 
cota de indicações políticas nas 
gestões, com nomeação de di-
rigentes partidários e “abrigos” 
para políticos que não foram 
eleitos na disputa de 2020.

No último sábado, O POVO 

publicou reportagem detalhan-
do cerca de 50 das principais 
indicações políticas da gestão 
José Sarto (PDT) em Fortaleza, 
que incluem três vereadores, 
17 candidatos derrotados na 
eleição de 2020 e uma série de 
personalidades políticas e re-
ligiosas, dirigentes partidários 
ou até mesmo parentes de par-
lamentares do Estado.

A prática, no entanto, está lon-
ge de ser exclusividade da Capi-
tal. Entre as gestões Vitor Valim 
(Pros), em Caucaia, Glêdson Be-
zerra (Podemos), em Juazeiro do 
Norte, e Roberto Pessoa (PSDB), 
em Maracanaú, levantamento do 

O POVO em documentos oficiais 
também identificou uma série de 
indicações semelhantes às en-
contradas em Fortaleza.

No caso de Caucaia, o que 
mais chama a atenção é a gran-
de presença de adversários de 
Vitor Valim na eleição que fo-
ram parar na gestão. Atual-
mente, integram o secretariado 
do prefeito dois adversários di-
retos no 1º turno – Emília Pes-
soa (PSDB) e Sebastião Conrado 
(PMB) – e dois vices de chapas 
oponentes – Natécia Campos 
(PP), vice de Elmano de Freitas 
(PT) e Silvio Nascimento (Pode-
mos), vice de Emília Pessoa.

Questionada, a assessoria 
da Prefeitura de Caucaia não 
emitiu posicionamento oficial 
da gestão sobre o caso. Desta-
cou, no entanto, que todos esses 
candidatos apoiaram o prefeito 
no 2º turno da eleição contra 
Naumi Amorim (PSD).

Apesar de legal, a prática cos-
tuma ser questionada e relacio-
nada ao “toma lá, dá cá” por ad-
versários das gestões . O próprio 
candidato apoiado por Valim em 
Fortaleza, Capitão Wagner (Pros), 
usou desse argumento para cri-
ticar o rival José Sarto (PDT), 
afirmando que o amplo arco de 
alianças do pedetista geraria 
“contas” na formação do governo.

Na gestão Roberto Pessoa em 
Maracanaú, seis secretários são 
políticos que perderam eleições 
em 2020, incluindo candida-
tos a prefeito de Boa Viagem e 
Maranguape, além do vereador 
eleito Raphael Pessoa (PTB). O 
que mais chama atenção, no 
entanto, é a ampla presença do 
antecessor de Pessoa, o ex-pre-
feito Firmo Camurça.

Além de o próprio Firmo ter 
sido nomeado secretário de Re-
lações Institucionais, a irmã do 
ex-gestor, Vládia, e seu filho, 
Ítalo, também estão na gestão. 
Questionada sobre o caso, a Pre-
feitura de Maracanaú destaca 
que as nomeações foram feitas 
“com base em critérios técnicos 
e não apenas por questões po-
líticas”. “Todos os secretários e 
secretárias têm experiência em 
gestão pública e são plenamente 
qualificados”.

Mesmo em menor presen-
ça, gestão de Glêdson Bezerra 
também serve de “abrigo” para 
alguns políticos, incluindo o 
próprio chefe do Gabinete do 
Prefeito, candidato derrotado 
a prefeito de Aurora, e secretá-
rios de pastas importantes da 
gestão, como Administração e 
Turismo e Romaria.

| aliaNÇaS | Gestões de Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú também 

são “abrigo” para aliados e derrotados em 2020

Prefeitos eleitos pela oposição 
também mantêm “cota política”

carlos mazza
carlosmazza@opovo.com.br
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A nota pró-democracia di-
vulgada na última quarta-feira, 
31, por seis possíveis presiden-
ciáveis nas eleições de 2022 re-
forçou, além da defesa do Esta-
do democrático de direito, uma 
disputa política pela formação 
da frente ampla que deve riva-
lizar com o grupo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) e, 
ao mesmo tempo, ser alternativa 
para uma possível candidatura 
do ex-presidente Lula, no pleito 
do ano que vem.

O texto, assinado por nomes 
como Henrique Mandetta (DEM), 
Luciano Huck, Ciro Gomes (PDT), 
João Amoêdo (Novo) e pelos go-
vernadores tucanos João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS), dei-
xou de lado atores políticos de 
partidos de esquerda - PT, Psol 
e PCdoB -, como o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para o presidente do PT 
Fortaleza, Guilherme Sampaio, 
a ausência da “mais expressiva 
liderança de oposição entre os 
possíveis candidatos à presi-
dência (...) diminui o peso po-
lítico do documento”. Segundo 
ele, a exclusão foi intencional 
e “diminui também a estatura 
política de seus autores, que ao 
agir assim se revelam peque-
nos diante das grandes causas 

que devem unir o País num 
momento que pede um esta-
dista”, defende.

Paula Vieira, cientista política 
vinculada ao Laboratório de Es-
tudos sobre Política, Eleições e 
Mídia, aponta que a democracia 
brasileira, de 1988 (redemocra-
tização) para cá, foi construída 
com base em uma “alternância 
de poder” entre PT e PSDB. “Eles 
sempre foram protagonistas. 
Estamos num cenário onde te-
mos vários atores que partici-
param dessa disputa. Ciro, hoje 
do PDT, já foi do PSDB. Temos o 
Tasso, que não está se colocando 
como candidato, mas é um nome 
na articulação tucana no eixo 
Nordeste-São Paulo”.

A pesquisadora analisa ainda 
que há uma disputa entre pe-
tistas e tucanos para ver quem 
vai formar essa frente ampla, 
o que desgasta a ideia origi-
nal de união entre legendas. “O 
PT quer ser a vanguarda desse 
movimento. Então ele não vai 
ser procurado por esses outros 
partidos, que vão construir uma 
nova proposta de frente ampla”, 
explica, afirmando que o PT ten-
tará “aglutinar todas as forças de 
esquerda perto dele no primeiro 
turno eleitoral”.

“Mesmo que todos lancem 
candidatos no primeiro turno, 
esses partidos (de Centro) não 
vão se posicionar como ad-
versários diretos. É isso que 
quer dizer essa nota (...) E aí a 
gente volta à disputa dos anos 

| ElEiçõEs | Documento em defesa da democracia deixa de lado atores políticos de partidos de esquerda, 

como PT, Psol e PCdoB, revelando disputa por protagonismo na formação de frente ampla para 2022

Nota assinada por presidenciáveis 
visa 3ª via contra Lula e Bolsonaro
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centro tenta quebrar possível 
polarização entre bolsonaro e lula nas 

eleições de 2022

vitor magalhães
vitor.magalhães@opovo.com.br

democráticos mais recentes 
entre PSDB e PT”, encerra.

O documento foi iniciativa do 
ex-ministro da Saúde Mandetta, 
que procurou os demais signatá-
rios. Segundo organizadores, por 
ser uma iniciativa do centro, Lula 
não foi procurado. “Foi uma ini-
ciativa do centro, mas a partir daí 
a adesão pode ser ampla”, disse o 
presidente Nacional do DEM, ACM 
Neto. Em termos eleitorais, na 
verdade, isso representa a ten-
tativa de se criar uma alternativa 
tanto a Bolsonaro como a Lula. 

A manifestação pró-democra-
cia ocorreu um dia após o presi-
dente Jair Bolsonaro anunciar as 
trocas do ministro da Defesa, ge-
neral Fernando Azevedo e Silva; e 
dos comandantes do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica.

Lula faz aceno a centro e alfineta 
Ciro: “Só foi para Paris, não votou”

Eleições 2022. Reação

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) reagiu com 
ironia ao manifesto divulgado 
nesta quarta-feira, 31, por seis 
presidenciáveis em defesa da 
democracia, mas disse que o 
PT pode buscar alianças além 
dos partidos de esquerda “se 
for preciso chegar no centro 
para ganhar as eleições”. Em 
entrevista ao jornalista Reinal-
do Azevedo na Rádio BandNews 
FM, ao comentar a carta, Lula 
recomendou aos adversários 
“não inventar candidato”, e 
criticou os signatários por não 
terem se alinhado com o candi-
dato do PT nas eleições de 2018, 
Fernando Haddad.

“Tenho certeza que vamos 
construir alianças no setor 
de esquerda e, se for preciso 
chegar no centro para ganhar 
as eleições, a gente vai che-
gar”, disse o ex-presidente. 
“Tome muito cuidado com 
isso. Toda vez que você fica 
tentando pescar em terra 
seca, não tem peixe. Você não 
inventa candidato. Se inven-
tar, o resultado é nefasto.”

O “Manifesto pela Consciên-
cia Democrática” foi assina-
do pelo ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta (DEM); 
pelo apresentador de TV Lucia-
no Huck; pelos ex-candidatos 

presidenciais em 2018 Ciro 
Gomes (PDT) e João Amoêdo 
(Novo) e pelos governadores tu-
canos João Doria (SP) e Eduar-
do Leite (RS).

Lula ainda criticou os auto-
res por não terem se alinhado 
em 2018 ao candidato do PT à 
época, Fernando Haddad. “To-
dos eles tiveram a chance em 
2018 de deixar a democracia 
garantida votando no Haddad. 
Essa gente preferiu votar no 
Bolsonaro”, disse. “Ciro só foi 
para Paris, não votou.”

Ao comentar a possibilidade 
de uma candidatura em 2022, 
Lula disse que não precisa “ne-
cessariamente” ser candidato, 
mas também não descartou 
essa chance. O ex-presidente 
também disse que não acredita 
que a empresária Luiza Traja-
no, da rede de varejo Magazine 
Luiza, aceitaria entrar na polí-
tica e concorrer a vice-presi-
dente da República. O nome de 
Trajano tem sido ventilado por 
partidos que veem nela uma li-
derança no mercado com boas 
chances de atrair votos. Lula 
também disse que teve uma 
relação “extraordinária” com a 
empresária quando era presi-
dente. “Não acredito que Luiza 
Trajano se meta com política, 
sinceramente”. (AE)
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GOVERNADOR Camilo Santana 
tem pela frente a difícil decisão 

de reabrir ou não

A MAIS DIFÍCIL DECISÃO 
DE CAMILO

O 
governador Camilo Santana (PT) iniciou uma de suas 
lives mais aguardadas por volta das 19h20min de on-
tem. O começo deste segundo lockdown em Fortaleza 
foi numa live algo inesperada, após as 21 horas de 3 de 

março. A de ontem era aguardada desde a sexta-feira da se-
mana passada. Afinal, Camilo havia falado que, a se manter a 
tendência de melhora, a reabertura começaria na próxima se-
gunda-feira. Porém, ficou claro ontem, ainda não há segurança 
ou convicção sobre os números para tomar a decisão. Por isso o 
adiamento. Essa é provavelmente uma das decisões mais difíceis 
do governo Camilo até aqui.

O governador que tem aparecido nas lives costuma estar 
visivelmente cansado, mas ontem parecia ainda mais exausto. 
Com barba dando primeiros sinais de estar por fazer. Mais 
olheiras que o habitual. Além de anunciar que a decisão seria 
adiada e falar da vacinação, ele reagiu indignado ao grande 
número de fake news que mencionou serem difundidas. Citou 
especificamente “pessoas que eram contra as vacinas, não 
acreditavam nas vacinas e hoje se aproveitam.”

A discussão ontem foi prolongada, debruçou-se sobre números. 
Conforme apurou a jornalista Ana Rute Ramires, a maior 
preocupação é relacionada à situação da rede hospitalar. O 
governador tem falado em estabilidade. Isso é fato. O cenário 
parou de piorar. Mas, estabilizou-se num quadro muito ruim. 
No cenário até ontem, não havia convencimento formado de que 
seria possível já reabrir. Pode ser cedo. A rede hospitalar pode 
não suportar. Pode não ser possível dar tratamento adequado, 
e pessoas podem morrer por isso, em larga escala. O tempo de 
restrição até aqui pode ser posto a perder. Se a decisão fosse 
tomada ontem, provavelmente seria por não reabrir.

Camilo adiou a definição até o limite do prazo. No domingo 
se saberá se a flexibilização começará segunda. Os números 
seguirão sendo observados até lá. Há pouco tempo para 
mudar. Se a reabertura não vier, Camilo ao menos terá dado a 
sinalização política de que tentou até o limite. A pressão política 
está forte. Anunciar ontem, com antecedência, que a reabertura 
não ocorrerá agora seria apenas se desgastar por mais tempo.
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PDT ADMITE RETIRAR CANDIDATURA 

DE CIRO PARA DERROTAR BOLSONARO

A candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT) é um projeto 
especulado desde quando ele era governador, na primeira 
metade da década de 1990, e foi tentada em 1998, 2002 e 2018. Em 
2010 ele queria concorrer também, mas o partido não deixou.

Desde o começo do governo Jair Bolsonaro, Ciro trabalha 
o novo posicionamento estratégico para se viabilizar. Quer 
cortar qualquer vinculação com o PT, aproximar-se do centro e 
viabilizar apoios.

Porém, ao Valor Econômico, o presidente do partido, Carlos 
Lupi, admitiu a hipótese de Ciro não ser lançado candidato 
pela legenda, se for a forma de derrotar Bolsonaro. “Se houver 
a ameaça de continuidade de Bolsonaro, é uma hipótese que 
admito”, disse Lupi sobre não lançar Ciro. Spoiler: a chance 
de Bolsonaro se reeleger existe. “Se surgir nessa terceira via 
um outro nome, que apresente um bom projeto, podemos 
conversar”, acrescentou o presidente pedetista. “É preciso ver o 
melhor nome, quem poderá derrotar Bolsonaro. Não podemos 
entrar nessa conversa com um projeto hegemônico, de fazer 
aliança desde que o candidato seja o meu”, disse ele.

Pode ser aceno protocolar. Admitir retirar a candidatura de 
olho no apoio de outros que também admitam o mesmo. O fato 
de ele admitir não quer dizer que Ciro também aceite. E Ciro 
não aceitar também pode ser mero inconformismo, sem peso 
para abalar a decisão do comando partidário, como foi no PSB 
em 2010.

Surge, porém, um movimento que começa a se mostrar sólido 
do grupo que não aceita nem Bolsonaro nem Lula.

Volto ao assunto.

| 18 DIAS | Deputado que solicitou dados aponta que gastos 

foram feitos justamente no mês em que foram encerrados os 

pagamentos do auxílio emergencial

Bolsonaro gastou mais 
de R$ 2,3 milhões em 
férias de fi m de ano

FABIO POZZEBOM

JAIR BOLSONARO teve 18 
dias de recesso entre 18 de 

dezembro e 5 de janeiro

As férias de fi m de ano do 
presidente Jair Bolsonaro cus-
taram aos cofres públicos mais 
de R$ 2,3 milhões. O valor cor-
responde aos gastos no recesso 
do período de 18 de dezembro 
de 2020 a 5 de janeiro. O mon-
tante foi informado ao deputa-
do federal Elias Vaz (PSB-GO), 
que solicitou em dois requeri-
mentos informações à Secre-
taria-Geral da Presidência e ao 
Gabinete de Segurança Institu-
cional (GSI).

No fi m do ano, Bolsonaro 
viajou para São Francisco do 
Sul, em Santa Catarina, e de-
pois retornou para Brasília, 
onde passou o Natal. Ainda no 
período de festas, viajou para 
o Guarujá, onde passou o Ano 
Novo. Nas duas viagens, o custo 
com a equipe de segurança foi 
de R$202.538,21.

Segundo o documento, o 
presidente viajou no dia 19 de 
dezembro a Santa Catarina, 
mas uma comitiva chegou an-
tes para preparar o esquema de 
segurança. No dia, sobrevoou 
áreas atingidas por chuva no 
estado, apesar de não constar 
nada em sua agenda ofi cial. 
Em 23 de dezembro, o presi-
dente retornou a Brasília e teve 
um encontro com o presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux.

O GSI informou que os gas-
tos com transporte aéreo de 
Bolsonaro foram estimados, 
com base em tabelas do Co-
mando da Aeronáutica, em 
US$ 185 mil. O Estadão/Broad-
cast estimou que, levando em 
consideração o dólar comer-
cial médio no período das via-
gens (R$ 5,2615), o gasto total 
em reais foi de R$ 973,378 mil. 
O cálculo leva em conta a mé-
dia da Ptax (a taxa calculada 
pelo Banco Central) entre 18 de 
dezembro de 2020 e 15 de ja-
neiro. Em valores atuais para 

a moeda americana, a cifra 
chegaria a R$ R$ 1,052 milhão, 
com base na PTax desta quin-
ta-feira, 1º.

Em ofício de resposta ao 
pedido do deputado, o GSI 
destacou que as despesas 
estão dentro do Orçamento 
Anual previsto para a pasta e 
para a Aeronáutica. A Secre-
taria-Geral informou ter gas-
to R$1.196.158,40 em despesas 
nas viagens do presidente. 
Neste valor estão incluídos o 
custeio com hospedagem de 
Bolsonaro e sua equipe, ali-
mentação e despesas aero-
portuárias, além de combus-
tível de veículos terrestres.

Os valores gastos em plena 
pandemia de Covid-19 foram 
avaliados por Elias Vaz como 
um “tapa na cara do brasileiro”. 
“Em plena pandemia, quando o 
Brasil registrava quase 200 mil 
mortes, o presidente torrava o 
dinheiro do povo com passeios. 
Enquanto isso, falta comida no 

prato de milhares de cidadãos 
atingidos em cheio pela crise”, 
reclamou.

Em dezembro do ano pas-
sado, quando o presidente fez 
as viagens, o governo pagava a 
última parcela do auxílio emer-
gencial no valor de R$ 300. Na 
época, o benefício não tinha 
perspectiva de ser renovado. 
Vaz destacou que, com o valor 
gasto nas férias do presiden-
te, o governo poderia ter pago 
mais uma parcela do auxílio 
para quase 8 mil pessoas.

Neste mês de abril, Bolso-
naro retomará o pagamento 
do auxílio em quatro parcelas 
mensais, que variam conforme 
a condição familiar do benefi -
ciário, podendo ser de R$ 150, 
R$ 250 e R$ 375. O benefício só 
pode ser concedido após o Con-
gresso aprovar uma Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC), que abriu caminho para 
a nova rodada do auxílio, a ser 
paga a partir do próximo dia 6.

O presidente da República 
Jair Bolsonaro negou que tenha 
politizado o Ministério da Defe-
sa com a troca de comando da 
pasta esta semana. O general 
Fernando Azevedo e Silva deu 
lugar ao também general Wal-
ter Braga Netto, que antes co-
mandava a Casa Civil.

“Três ministros foram tro-
cados durante a semana e três 
foram remanejados. Vou falar 
um pouquinho apenas sobre 
o Ministério da Defesa, onde 
houve uma especulação enor-
me da mídia, né? ‘Está politi-
zando... quer fazer isso, quer 
fazer aquilo'. Curiosidade: 
quem era e quem é o ministro 
da Defesa. Ambos são generais 
de Exército. Do último posto 
da carreira. General de quatro 
estrelas. Vocês sabem, quem é 
da ativa não pode estar sequer 
fi liado a qualquer partido polí-
tico”, disse.

Bolsonaro fez uma lista de 
nomes de ministros durante 
os governos petistas. “No pas-
sado, a presidente Dilma (Rou-
sse ) colocou o Jaques Wag-
ner, do PT, para ser ministro 
da Defesa. Ela politizou ou eu 
politizei?”, disse.

Ele ainda fez elogios ao gene-
ral Braga Netto e disse que ele é 
um general de “linha de frente, 
de combate”.

Durante a live, Bolsonaro 
disse que a população deve ser 
priorizada na vacinação contra 
a Covid-19, enquanto os líderes 
políticos devem fi car por últi-
mo.o chefe do Executivo afi r-
mou que ainda vai decidir se 
receberá o imunizante.

“Está uma discussão se vou 
vacinar ou não vou me vacinar. 
Eu vou decidir. Depois que o úl-
timo brasileiro for vacinado, se 
tiver sobrando vacina, aí vou 
decidir se vacino ou não, esse 

é o exemplo que um chefe deve 
dar”, afi rmou. Bolsonaro já se 
posicionou contra as vacinas 
em situações anteriores.

Guilherme Amado, jornalista 
do portal Época, reportou em 
16 de março último que o pre-
sidente, de 66 anos, entraria 
na fi la de vacinação. Ele teria 
sido pressionado por auxiliares 
mais próximos a entrar na fi la 
da vacinação em Brasília para 
tomar a primeira dose no mo-
mento certo.

Com a declaração, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vai de 
encontro ao posicionamento 
de outros mandatários mundo 
agora, que têm se vacinado de 
acordo com a ordem de prio-
ridade. O ex-vice-presiden-
te dos Estados Unidos, Mike 
Pence, foi vacinado ainda em 
2020, quando o país estava sob 
o comando de Donald Trump. 
(Agência Estado)

| TENSÃO COM MILITARES | 

Bolsonaro nega politização 
do Ministério da Defesa
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O reajuste anual no pre-
ço dos remédios em 2021 é o 
maior autorizado pelo Gover-
no Federal nos últimos cinco 
anos e o segundo maior no úl-
timo decênio. Ontem, a Câma-
ra de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) definiu 
aumento de até 10,08%.

Em 2016, ano de recessão 
econômica no País e queda 
de 3,6% no Produto Interno 
Bruto (PIB), todos os medi-
camentos foram reajusta-
dos em 12,5%. Já o menor 
reajuste máximo dos úl-
timos dez anos aconteceu 
em 2018, e foi de 2,84%. 
Em 2021, como geralmente 
ocorre, foram definidas três 
faixas de aumentos: 10,08%, 
8,44% e 6,79%.

O reajuste no setor de me-
dicamentos acontece anual-
mente, habitualmente no mês 
de abril. Em 2020, no entanto, 
o governo suspendeu os au-
mentos por 60 dias em razão 
da pandemia de Covid-19, que 
acabaram sendo de 3,23%, 
4,22% e 5,21%, da faixa menor 
para a maior, ou cerca de me-
tade dos percentuais estabele-
cidos para este ano.

Embora uma série de va-
riáveis estejam envolvidas na 
composição dos preços dos 
medicamentos, o presidente 
do Sindicato do Comércio Va-
rejista dos Produtos Farma-
cêuticos do Estado do Ceará 
(Sincofarma-CE), Antônio Félix 
da Silva, destaca que a origem 
dos insumos farmacológicos e 
dos laboratórios pesa signifi-
cativamente nesse cálculo.

“Os medicamentos que têm 
matéria-prima e laboratórios 
estabelecidos aqui no Brasil 
têm aumento menor. Esse au-
mento maior, de até 10,08%, 
ocorre por conta da questão 
dos insumos que vêm de fora 
e têm aumentado muito em 
função da alta do dólar”, ex-
plica. Ele ressalta que “fazia 
muitos anos que a gente não 
tinha um aumento dessa for-
ma. Geralmente, era só a re-
posição da inflação”.

O fundamento jurídico que 
norteia o percentual do au-
mento dos medicamentos é 

a Lei 10.742/2003. De acordo 
com o que é estabelecido pela 
legislação, o cálculo envol-
ve uma fórmula que leva em 
conta a variação da inflação 
- medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) -, os ganhos de pro-
dutividade das fabricantes 
de medicamentos, a variação 
dos custos dos insumos e as 
características de mercado. 
De março de 2020 a fevereiro 
de 2021, por exemplo, o IPCA 
acumulou alta de 5,20%.

Além disso, a CMED tam-
bém define o preço máximo ao 
consumidor em cada estado, 
de acordo com a carga tribu-
tária do Imposto de Circula-
ção sobre Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), que é um tributo 
estadual, e a incidência das 
contribuições do Programa de 
Integração Social e Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pa-
sep) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Confins), que são tri-
butos federais.

Para fazer jus ao reajuste de 
preços, as empresas produto-
ras e importadoras de medi-
camentos deverão apresentar 
à CMED relatório de comer-
cialização até o dia 9 de abril 
e, também, deverão dar ampla 
publicidade aos preços de seus 
medicamentos. Já as farmá-
cias devem manter à dispo-
sição dos consumidores e dos 
órgãos de fiscalização as listas 
dos valores atualizados.

Sobre esse ponto, o presi-
dente da Sincofarma-CE re-
forçou a importância de que o 
consumidor exija consultar a 
tabela dos aumentos para se 
prevenir da eventual prática 
de preços abusivos. Contudo, 
Antônio Félix da Silva disse 
acreditar que a alta não será 
sentida de imediato.

“Esse aumento só deve 
acontecer, na prática, mais ou 
menos em 10 ou 15 dias porque 
acontece na medida em que os 
laboratórios vão cedendo os 
medicamentos para os distri-
buidores e os distribuidores 
vão faturando para as farmá-
cias”, explica.

O POVO procurou ouvir três 
das maiores redes de farmá-
cia com atuação no Ceará so-
bre quando e quanto desses 
reajustes seriam repassados 
ao consumidor, mas as em-
presas consultadas não qui-
seram se manifestar.

| REAJUSTE |  Previsão é a de que o 

consumidor começará a sentir os efeitos no bolso da decisão do Governo Federal em 10 ou 15 dias

Medicamentos terão 
maior alta nos preços 
dos últimos cinco anos

FCo FoNteNele

câmara de regulação do 
Mercado de Medicamentos 

(CMed) definiu aumento de até 
10,08% no preço dos remédios

adriano Queiroz
adriano.queiroz@opovo.com.br

ediÇÃo: adailma mendes | adailMa.MeNdes@oPoVodigital.CoM

Resolução da ANS estabelece 69 
novas coberturas obrigatórias

Procedimentos

Começou a vigorar ontem, 
1º, 69 novas coberturas obriga-
tórias no rol de procedimentos 
dos planos de saúde, confor-
me Resolução Normativa nº 
465/2021. A RN atualiza ainda 
lista de consultas, exames e 
tratamentos que os planos de 
saúde são obrigados a oferecer, 
conforme segmentação assis-
tencial - ambulatorial, hospi-
talar com ou sem obstetrícia, 
referência ou odontológico. 

Fazem parte da lista 19 me-
dicamentos orais que cobrem 
28 indicações para tratamen-
to de diversos tipos de cân-
cer; 17 imunobiológicos com 
21 indicações para tratamen-
to de doenças inflamatórias, 
crônicas e autoimunes, como 
psoríase, asma e esclerose 
múltipla; 1 medicamento para 
tratamento de doença que 
leva a deformidades ósseas; e 

19 procedimentos entre exa-
mes, terapias e cirurgias para 
diagnóstico e tratamento de 
enfermidades do coração, 
intestino, coluna, pulmão, 
mama, entre outras.

Há, ainda, outras atualiza-
ções para melhorar a redação 
e consolidar regras previstas 
em entendimentos já divul-
gados. São alterações em Di-
retrizes de Utilização (DUTs) 
e aprimoramento de termos 
descritivos de procedimentos 
já elencados no rol.

As coberturas são válidas 
para beneficiários de planos de 
saúde contratados a partir de 
2 de janeiro de 1999, os cha-
mados planos novos, e para os 
usuários antes dessa data, mas 
que foram adaptados à Lei dos 
planos de saúde. 

Para definir os novos proce-
dimentos que passam a fazer 

parte da lista de coberturas, a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANS) avaliou um con-
junto de critérios, como benefí-
cios clínicos comprovados, ali-
nhamento às políticas nacionais 
de saúde e relação entre o custo 
e a efetividade das tecnologias.

Conforme a ANS, os procedi-
mentos incorporados são aque-
les nos quais os ganhos coleti-
vos e os resultados clínicos são 
os mais relevantes para o con-
junto dos pacientes.

número de novos 
medicamentos orais no 
rol para tratamento de 
câncer.

19

EVOLUÇÃO ANO A ANO

PREçOS

Maior percentual de 
aumento autorizado nos 
últimos 10 anos 

2012 – 5,85%

2013 – 6,31%

2014 – 5,68%

2015 – 7,7%

2016 – 12,5%

2017 – 4,76%

2018 – 2,84%

2019 – 4,33%

2020 – 5,21%

2021 – 10,08%
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Uma pesquisa realizada jun-

to a empresários de todo o Ceará 

aponta que 74,1% dos empresários 

consultados são a favor de fl exibi-
lizar as medidas de isolamento e 

reabrir a economia. O levanta-
mento foi realizado pelo Instituto 

de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Ceará (IPDC), ligado à Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Ceará (Fecomércio).
Do total de 2.031 entrevista-

dos de forma online, entre os 

dias 24 e 27 de março (a margem 

de erro é de 2,1% para mais ou 

para menos), que foram per-

guntados objetivamente se são 
a favor ou contra o lockdown, 

apenas 38,6% afi rmaram apoiar 
o estado de isolamento rígido, 

enquanto 56,6% disseram ser 
contra. Outros 2,6% se defi niram 

como indiferentes e 2,3% não 
souberam responder.

Sobre as medidas de fl exibili-
zação, os empresários afi rmam 
por meio da pesquisa que rea-

brir as atividades econômicas 
e afrouxar o isolamento seriam 
medidas para estimular a eco-

nomia e evitar o desemprego. 
Total de 74% apoiam essa visão, 

segundo o levantamento. Para 
22,2%, o mais importante agora 

é manter as atividades econô-
micas fechadas como medida de 

proteção à pandemia.
Data importante para o co-

mércio e que é celebrada neste 
fi m de semana, a Páscoa deve 
ser amplamente impactada pelo 

lockdown, avalia o presidente da 

Fecomércio, Maurício Filizola. 
“O que estamos prevendo é uma 
queda de pelo menos 20%, no 
mínimo, em comparação a 2019. 
Na realidade estamos tendo im-

pacto principalmente pela não 

circulação de pessoas”.
Filizola explica que a com-

paração com 2019 se dá pelo 
fato de ter sido o último ano 

do feriado em que não houve 

impacto da pandemia. Ele res-
salta que a data vinha de anos 

seguidos de crescimento até o 

baque substancial no ano pas-
sado. “O setor trabalha muito 
bem a comunicação para uma 
data tão importante e que na 

realidade está tendo impacto, 

como enfatizo, pelo não deslo-

camento de pessoas”, critica.

Em contraponto às críticas ex-
pressas pelos empresários e Fe-

comércio ao lockdown, O POVO 

ouviu a médica Liduina Rocha, 

obstetra e integrante do Coletivo 
Rebento de Médicos em Defesa 
da Vida, da Ciência e do SUS. Ela 
destaca que o primeiro aspecto 

que precisamos entender é que o 

lockdown é uma medida sanitá-

ria emergencial, somente toma-

da em momento específi co em 
que as enfermarias e UTIs estão 

chegando ao seu limite.
Ela lembra ainda que entre o 

fi m de fevereiro e início de mar-
ço, o sistema de saúde do Ceará 

esteve próximo do colapso, com 
ocupação beirando os 100%; 
num momento em que fi cou 
claro o levante de uma segunda 

onda, potencializada com a cir-

culação da cepa de Manaus, que 

acomete da doença perfi s além 
do grupo de risco. “O lockdo-
wn não é uma forma de tratar 

a doença, apenas a vacinação 

acontecendo de maneira co-

letiva. Mas, enquanto isso não 
acontecer, a medida de prote-

ção mais certa é a redução da 

mobilidade das pessoas.”
Sobre a discussão de efe-

tividade do lockdown, Lidui-

na destaca que os números 

provam sua efi cácia. O Ceará 
chegou a um platô no nível de 
casos e mortes, enquanto no 

resto do Brasil todos os dias há 

recordes no número de mortos 

pela Covid-19.

| COMBATE À PANDEMIA |  Perguntados objetivamente se são a favor ou contra o lockdown, 

apenas 38,6% afi rmaram apoiar o estado de isolamento rígido

PESQUISA DA FECOMÉRCIO APONTA 
QUE ,% DOS EMPRESÁRIOS DO CEARÁ 
QUEREM RETORNO DE ATIVIDADES

ENTREVIS-

TADOS

Total de 
2.031 
empresários 
foram 
entrevistados 
de forma 
online, entre 
os dias 24 e 
27 de março. 
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LOCKDOWN no Ceará é 
criticado por empresários do 

comércio. Maioria é contra 
medida de isolamento

SAMUEL PIMENTEL

samuelpimentel@opovo.com.br
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MAIS 15 DIAS
iFood morde menos

JOGO RÁPIDO

O iFood decidiu esticar por mais 15 dias as me-
didas de apoio aos restaurantes feitas no início de 
março e que acabariam junto com o mês. A empre-
sa manterá a redução das taxas, de forma automá-
tica, para estabelecimentos parceiros - redução de 
23% para 18% para os que operam via entrega iFood 
(logística da plataforma), e de 12% para 11% para os 
restaurantes que atuam no marketplace (entrega 
própria). O repasse dos recebíveis vai continuar em 
até sete dias após a venda, sem taxa adicional, até 
30 de junho, para todos os restaurantes ativos há 
mais de 30 dias na plataforma.

Funcionário virou colaborador. 
Demissão virou desligamento. En-
cerrar dizem descontinuar. Mor-
rer falam ir a óbito. O eufemismo 
não amaina dor. 

NO CEARÁ, NOVE LOJAS

PESQUISA

Assaí vai para o 
Mercado Livre de 
energia

Queda no consumo C e D 
foi maior no Ceará

O Assaí Atacadista migrará todas as 
suas lojas do Nordeste para o Mercado 
Livre de Energia até dezembro. A me-
dida é parte da estratégia de eficiência 
energética e engloba as 49 unidades em 
funcionamento. No Ceará são nove lojas: 
Bezerra de Menezes, Washington Soa-
res, Parangaba, Cidade dos Funcioná-
rios, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, 
Maracanaú e Iguatu.

No Nordeste, o Ceará foi o estado com maior re-
tração de consumo em fevereiro, ante janeiro, nas 
classes C e D. A Pesquisa de Hábitos de Consumo 
das Classes C e D da Superdigital, fi ntech do San-
tander, mostra isso. A queda foi de 43% em relação 
a janeiro. O levantamento, baseado nas transações 
feitas pelos clientes, é mensal. As maiores quedas 
no Ceará foram apontadas nas categorias Presta-
dores de Serviços (-70%), Serviços (-64%) e Rede 
Online (-60%). A retração no consumo no Brasil fi -
cou em 28%. O maior recuo foi no Sudeste. 

SIMPEX E DASART

7 terrenos para lançar
A Simpex Incorporações e Dasart Engenharia compraram 

pelo menos sete terrenos em Fortaleza para fazer lança-
mentos até o fi nal do ano. Mira nos públicos de alto e médio 
padrão, além da linha econômica (também conhecida como 
popular). Nos terrenos adquiridos, as empresas presididas 
por Vítor Frota vislumbram vitrine de produtos de até R$ 1,2 
bilhão. No segmento econômico, as duas empresas estão em 
fase de aprovação de projetos para 1.440 unidades.

HORIZONTAIS

Pratos limpos - A Escola de Gastronomia Social Ivens 
Dias Branco (da Secult e gerida pelo IDM), deu aulas 
teóricas e práticas a 10 associações. Ao todo, 64 mil 

refeições foram distribuídas. 
Pressão lá e cá - Enquanto São Paulo mantém a “fase 
emergencial” até pelo menos o dia 11, a Associação 

Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) diz que 
84% dos empresários já demitiram e irão demitir 
mais se as medidas se prolongarem. 



MERCADO ESCUTA OS SINAIS

A 
semana nada santa na política brasileira causou muita preocu-
pação no mercado, este ente abstrato com muita influência nas 
eleições. No dizer de um grande empresário do setor de educa-
ção, uma tempestade perfeita.  

A saber: pandemia descontrolada (com direito a troca de ministro 
da Saúde pela terceira vez), condenação de Lula anulada (o mercado 

tem reservas com mudanças ocorridas no âmbito legal e ao mesmo tempo não es-
queceu da tragédia econômica nos estertores da Era petista); agenda de responsa-
bilidade fi scal ameaçada por guinadas populistas aqui e acolá.  

A pá de cal foi a instabilidade pintada nas árvores do próprio Governo, com que-
da de ministro da Defesa e de comandantes das três forças. Ademais, pressões por 
parte do Centrão e relações trêmulas com o Judiciário. O caldo ainda inclui um or-
çamento esdrúxulo (movido a dinheiro para emendas) e um impasse entre Governo 
e Congresso, a ser pacifi cado nesta Páscoa. 

Aquela carta do fi nal de março, elaborada por economistas, banqueiros, empre-
sários e ex-ministros, a cobrar do Governo Federal medidas contra a pandemia, foi 
uma  espécie de primeiro sinal. Mas havia muitos economistas e poucos banqueiros. 
Quando os banqueiros forem maioria, poderá ser tarde a reação.

A importação de plataformas 
de petróleo fez a balança co-
mercial (diferença entre expor-
tações e importações) registrar 
o menor resultado para meses 
de março em seis anos. No mês 
passado, o Brasil exportou US$ 
1,482 bilhão a mais do que im-
portou. O valor é 63% inferior 
ao de março do ano passado, 
pelo critério da média diária, e 
representa o saldo mais baixo 
para o mês desde 2015.

Com o desempenho de mar-
ço, a balança comercial acumu-
la superávit de US$ 1,648 bilhão 
nos três primeiros meses de 
2021. No primeiro trimestre, a 
balança acumula o menor saldo 
para o período desde 2015. Na-
quele ano, a balança tinha re-
gistrado défi cit de US$ 5,577 bi-
lhões nos três primeiros meses. 
Em março, as exportações so-
maram US$ 24,505 bilhões, com 
crescimento de 27,8% pela mé-
dia diária em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Por causa 
das plataformas de petróleo, 
as importações atingiram US$ 
23,023 bilhões, com alta de 51,7% 
na mesma comparação.

No mês passado, as expor-
tações da agropecuária cresce-
ram 34,5% na comparação com 
março de 2020, puxada pelo iní-

cio da safra de alguns produtos, 
como milho e café, e pela alta de 
11,5% do preço internacional das 
commodities (bens primários 
com cotação internacional).

As maiores altas foram ob-
servadas nas vendas de al-
godão bruto (+59,5%), soja 
(+36,9%) e café não torrado 
(+24,9%). Embaladas pela alta 
de 58,4% na cotação de vá-
rios minérios, as vendas da 
indústria extrativa aumenta-
ram 72,6% em relação a mar-
ço do ano passado. Os desta-
ques foram o minério de cobre 
(+267,7%) e de ferro (+152,7%).

As exportações da indústria 
de transformação cresceram 
8,3% na mesma comparação, 
puxadas por açúcares e melaços 
(+45,3%), ligas de ferro e de aço 
semiacabadas (+48,2%) e obras 
de ferro ou aço e outros artigos 
de metais comuns (+158,5%).

Em relação às importações, 
a entrada no país da platafor-
ma de petróleo engordou as 
compras externas. Sem as ope-
rações, a balança comercial te-
ria registrado superávit de US$ 
6,988 bilhões em março e teria 
alta em relação ao resultado de 
março de 2017, quando o supe-
rávit somou US$ 7,136 bilhões.

Até meados da década passa-

| EM MARÇO | Com desempenho do último mês, balança acumula superávit de US$ 1,648 bilhão nos três 

primeiros meses de 2021, menor saldo também para o período desde 2015

Balança comercial do Brasil tem 
menor resultado dos últimos seis anos
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PLATAFORMA SEMI-
submersível P-20

da, o Brasil registrava em subsi-
diárias da Petrobras no exterior 
plataformas de petróleo que na 
prática jamais saíam do País. 
Essas operações eram registra-
das como exportações. Com o 
Repetro, novo regime tributário 
para o setor, várias plataformas 
estão sendo registradas no Bra-
sil, com o procedimento sendo 
contabilizado como importação.

Outros destaques nas 
importações foram o au-
mento nas compras de gás 
natural (+229,8%), de medica-
mentos e produtos farmacêu-
ticos (+52,9%) e soja (+215%). 
A desvalorização do real, que 
aumenta o preço das mercado-
rias de outros países, contribuiu 
para o aumento do valor impor-
tado desses produtos.

Apesar da queda do saldo 
comercial em março, a Secre-
taria de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia reviu 
as projeções e aumentou para 
US$ 89,4 bilhões a previsão de 
superávit comercial para 2021, 
o que levaria o indicador a um 
recorde histórico. A estimativa 
anterior, divulgada em janeiro, 
estava em US$ 53 bilhões.

De acordo com o Ministério 
da Economia, a forte alta no 
preço das commodities regis-

alta de importações 
em março do Brasil 
frente ao mesmo 
período de 2020.

51,7%trada nos últimos meses con-
tribuirá para a melhoria do 
saldo comercial. Mesmo assim, 
a nova previsão está muito aci-
ma das estimativas do mercado 
fi nanceiro. Segundo o boletim 
Focus, pesquisa semanal di-
vulgada pelo Banco Central, os 
analistas de mercado projetam 
superávit comercial de US$ 55 
bilhões para 2021. Em 2020, a 
balança comercial tinha regis-
trado superávit de US$ 50,99 
bilhões. (Agência Brasil)
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A Justiça recebeu nessa 
quarta-feira, 31, denúncia do 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate às Organizações Cri-
minosas (Gaeco) contra mais 
25 pessoas que integrariam 
a facção criminosa Comando 
Vermelho (CV). Entre os denun-
ciados está aquele que é consi-
derado na denúncia o principal 
chefe da organização no Esta-
do, Max Miliano Machado da 
Silva, conhecido como Gordo ou 
Lampião. A investigação da De-
legacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (Dra-
co) ainda aponta que Max Milia-
no também atuou em ataques 
na cidade de São Gonçalo (RJ), 
onde aparecia ostentando fuzis 
em confrontos pelo domínio de 
uma comunidade da cidade.

A denúncia do Ministério Pú-
blico Estadual (MPCE) é resul-
tado da operação Guilhotina, 
que, conforme O POVO já havia 
mostrado, investigou a expan-
são determinada pelo CV no 
primeiro semestre 2020. Con-
forme mensagens encontradas 
pela Draco, comunidades como 
Rosalina (no bairro Parque Dois 
Irmãos), Por do Sol (Messejana) 
e Paupina, assim como muni-
cípios como Amontada e Itapi-
poca, passaram a ter o domínio 
reivindicado pela facção.

A investigação resultou na 
prisão de chefes da facção em 
diversos bairros, como Marcos 
Vinícius Nepomuceno Serpa Fi-
lho, o Marcola, apontado como 
atuante nas imediações dos 
bairros Vila União e Joaquim 
Távora; Francisco José da Silva, 
conhecido como Zeca, que seria 
atuante na comunidade Tasso 
Jereissati, no bairro Jardim das 
Oliveiras; Renê Rodrigues Lima, 
da comunidade do Oitão Preto, 
no bairro Moura Brasil; Rober-
to Rodrigo Di Jackson Oliveira 
Freitas, o Canadá ou Fantasma, 

que seria fornecedor de entor-
pecentes para a facção, atuan-
do, principalmente, na área da 
Sapiranga; e Almerinda Marla 
Barbosa de Sousa, a Ruiva, que 
seria “conselheira” da facção.

Foi em mensagens de Al-
merinda que a Polícia Civil 
descobriu que Max Miliano era 
o chefe maior do CV no Esta-
do. Em conversa no aplicati-
vo Whatsapp, ela afirma que 
“Gordo” é a “única voz do Es-
tado”. “O que ele disser tá dito. 
Ele que manda”. Ela ainda afir-
mou que todos têm medo dele, 
devido ao seu poder econômi-
co, consta na denúncia. Seu 
interlocutor, Fernando Lopes 
Barros, o “Véi das Foices”, con-
corda. A denúncia ainda afir-
ma que Gordo teria contato 
com Márcio dos Santos Nepo-
muceno, o Marcinho VP, apon-
tado como um dos maiores 
chefes nacionais do CV. Pelas 
mensagens encontradas em 
sua conta no iCloud, a Draco 
concluiu que “Humilde”, como 
também é conhecido Marcinho 
VP, detém dívida com Max Mi-
liano. Ao todo, conforme con-
tabilidade obtida pela Draco, o 
acusado teria para receber, de 
diversas pessoas, um total de 
R$ 2,1 milhões.

Além disso, na denúncia, 
Max Miliano aparece como che-
fe de um grupo que luta contra 
a facção carioca Terceiro Co-
mando Puro (TCP) pelo domí-
nio do Complexo das Almas, em 
São Gonçalo (RJ). “Nesse con-
texto, vários subordinados cea-
renses rumaram para o Estado 
do Rio de Janeiro e iniciaram 
uma intensa disputa”, diz a de-
núncia. A “Tropa do Lampião” 
ou “Tropa do Fantasma”, esta 
última referência ao braço di-
reito de Max Miliano, chegou a 
publicar diversos vídeos osten-
tando fuzis nas redes sociais 
— um deles, chegou a exibir 
as camisas de Ceará e Fortaleza 
em menção ao Estado. Funks 
em alusão ao bando também 
foram publicados. Max Miliano 
foi preso junto com Fantasma 

| SEGURANÇA |  Além de liderar o Comando Vermelho no Ceará, Max Miliano Machado da Silva ainda 

lideraria grupo que atacava comunidade no Rio de Janeiro, em que faccionados cearenses também atuaram

25 pessoas são denunciadas por 
ligação com facção criminosa

Lucas barbosa
lucasbarbosa@opovo.com.br

ediÇÃo: Tânia aLves  |  taniaalves@oPovo.CoM.br  |  

Os corpos de três pessoas, 
dois homens e uma mulher, 
foram encontrados - já em es-
tado avançado de decomposi-
ção, dentro uma embarcação 
em alto mar pela Marinha do 
Brasil, na orla de Fortaleza, na 
manhã desta quinta-feira, 1º. 
Segundo informações da Policia 
Federal (PF), o barco foi anco-
rado no Porto do Mucuripe, na 
Capital.O barco estava  à deriva 
em alto-mar, cerca de 560 mi-
lhas náuticas de Fortaleza. 

A instituição informou que 
os corpos foram localizados por 
pescadores da área e por em-
barcações, que  denunciaram 
achado as entidades de segu-
rança. Equipes de órgãos como 
a Perícia Forense do Estado do 
Ceará (Pefoce), se dirigiram 
então ao local e encontraram 

os cadáveres dentro do equi-
pamento, junto a diversos apa-
relhos celulares, que foram 
apreendidos por agentes.

Não foi encontrado alguma 

identificação que comprove as 
nacionalidades das vitimas. Po-
liciais federais investigam ago-
ra a identificação dos corpos e a 
origem da embarcação.

| PF INvEStIGA | Porto do Mucuripe

Três corpos são encontrados 
em embarcação em alto mar 
em Fortaleza

Em virtude do período 
destinado às celebrações 
religiosas da Paixão de Cris-
to, a Polícia Militar do Cea-
rá (PMCE) deu início, nesta 
quinta-feira, 1º, à Operação 
Semana Santa 2021. O foco 
das ações é reforçar o poli-
ciamento ostensivo e pre-
ventivo, para combater os 
Crimes Violentos Letais In-
tencionais (CVLI), Crimes 
Violentos contra o Patrimô-
nio (CVP), o tráfico de drogas 
e fiscalizar o cumprimento 
do Decreto Estadual de iso-
lamento rígido, na Capital, 
Região Metropolitana e In-
terior do Estado. A operação 
segue até segunda-feira, 5, 
com atuação de 160 policiais 
e 40 viaturas.

Durante os dias de 

atividades, as ações serão 
empregadas visando tam-
bém impedir aglomerações 
indevidas que contrariem o 
Decreto Estadual nas princi-
pais vias e pontos turísticos 
do Estado, além de orienta-
ção e fiscalização do trânsito 
nas principais rodovias es-
taduais do Ceará.

Para que as ações sejam 
cumpridas, o Comando da 
Polícia Militar do Ceará en-
viou 160 policiais militares e 
40 viaturas, dentre elas das 
forças especializadas tam-
bém para reforçar as ações 
em todo o Estado. Agentes 
da Secretaria da Saúde do 
Estado (Sesa) e dos municí-
pios e do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran). 
Leia mais na 15

Operação Semana 
Santa  atuará com 160 
policiais

| PáSCoA |  Coibir aglomeração

Nomes dos deNuNciados

LIStA

Pedro diego santos araújo, o 
Gambá. Preso

darly lima de oliveira. Foragido

daniel oliveira da silva, o trator. 
Foragido

esclin da silva dantas, Ws ou 
Wesclin Foragido

breno abreu de sousa, o arqueiro. 
Preso

renê rodrigues lima. Preso

dayane sales da silva. Presa

everlando César Peixoto, o batata. 
Preso

samoel rodrigues lima Filho. 
Foragido

Francisca emanuella Cunha 
araújo, loura. Preso

Maria do socorro Pinto de sousa. 
Presa

Marcos vinícius nepomuceno 
serpa Filho, Marcola. Monitorado 
por tornozeleira eletrônica

Wesley Gonçalves Jatai. Foragido

Fernando da silva souza, nando. 
Foragido

daniele nascimento de sousa. 
Presa

Yuri da silva. Foragido

Keylla Cristina Peres Martins, a 
tia. Presa

Paulo elenilton de sousa, o Patati. 
Preso

regilene Melo de sousa, a lene. 
Preso

ediweny Morais silva, o Índio. 
Preso

Francisco José da silva, o tio 

zeca, zeca ou diabão. Preso

almerinda Marla barbosa de 
sousa, a ruiva. Presa

Max Miliano Machado da silva, 
Gordão ou lampião. Preso

roberto rodrigo di Jackson 
oliveira Freitas, o Fantasma. 
Preso

Marcelo Ferreira de oliveira. Preso

em Benevides (PA), no dia 16 de 
fevereiro último. Em seu de-
poimento, Max Miliano fez uso 
do direito de ficar calado.

As interceptações telefôni-
cas ainda flagraram diversos 
outros crimes, como tráfico de 
drogas e de armas e lavagem 
de dinheiro. Em uma men-
sagem encontrada no celular 
de Pedro Diego Santos Araú-
jo, é ofertado um fuzil calibre 
556 por R$ 47 mil. Em anota-
ção encontrada na “nuvem” de 
Marcelo Ferreira de Oliveira foi 
encontrada menção a 18 fuzis e 
50 pistolas dos mais variados 
calibres. O Gaeco presume que 
as armas estão em posse de in-
divíduos ligados ao CV e que são 
condizentes com os vídeos vei-
culados em redes sociais.

de fevereiro passado 
foi a data da prisão do 
homem considerado 
chefe da facção
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barco foi encontrado 
pela Marinha
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Depois de registrar recor-
des de abstenções em 2020, 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) apresentou evo-
lução nas médias gerais das 
áreas de conhecimento, com 
exceção de Matemática e da 
prova de Redação. No entanto, 
os acréscimos não significam 
melhorias reais; na verdade, 
reflete a alta taxa de faltosos.

Os resultados foram divul-
gados nessa segunda-feira, 
29, pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). De 
acordo com os dados, a área 
de Ciências da Natureza apre-
sentou aumento de 12,59 pon-
tos em 2020 em relação ao ano 
anterior. A proficiência média 
dos participantes cresceu de 
490,39 para 477,8.

Nas Ciências Humanas, o 
incremento da média foi 3,64 
pontos na comparação entre 
os dois anos. A média saiu de 
508,0 para 511,64. A situação se 
repetiu no caso de Linguagens, 
códigos e suas tecnologias: a 
média passou de 520,9 para 
523,98 entre os dois anos.

A área de Matemática e suas 
tecnologias apresentou queda 
na média geral, recuando de 
523,1 em 2019 para 520,73 no 
ano seguinte — queda de 2,37 
pontos. A prova de redação, 
corrigida de forma diferente 
das demais, também apresen-
tou decréscimo em sua média 
geral: de 592,9 para 588,74. Só 

28 estudantes tiraram nota mil 
e 87 mil, zeraram a redação

Um olhar equivocado sobre 
os resultados poderia inter-
pretar que houve uma melhora 
nos indicadores da maior par-
te das áreas de conhecimento. 
No entanto, é preciso lembrar 
que o Enem se baseia no sis-
tema de correção chamado 
de Teoria de Resposta ao Item 
(TRI), que avalia o candidato 
dentro de um contexto geral, e 
não isoladamente.

Isto é, a TRI compara o de-
sempenho dos participantes 
em relação ao desempenho 
de todos os outros candida-
tos que também fizeram a 
mesma edição do Enem. Além 
disso, é necessário levar em 
conta que mais da metade 
dos inscritos na prova não 
compareceram em 2020.

O Exame teve 5.523.036 ins-
critos para a versão impressa, 
mas 51,6% faltaram. O número 
foi ainda maior para os 93.079 
inscritos na primeira edição 
do Enem digital, com 68,5% 
de não comparecimento. Já 
no exame para adultos e jo-
vens privados de liberdade, no 
Enem PPL, dos 41.864 inscritos 
a participação foi de 74,1%.

De 322.583 inscritos no Cea-
rá, 154.545 (47,9%) faltaram ao 
primeiro dia de prova no ano 
passado, ocupando a quarta 
maior abstenção entre os es-
tados nordestinos. 

Nesse cenário, o professor 
Wagner Andriola, professor 
da Faculdade de Educação 
(Faced) da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC) acredi-
ta que há algumas hipóteses 
para justificar o aumento nas 
médias do Enem 2020.

Ele supõe que os candidatos 

| EDUCAÇÃO |  Com exceção de Matemática e da prova de Redação, as outras áreas tiveram acréscimos em 

comparação com o Enem 2019. Especialista explica que isso se manifesta como reflexo da alta abstenção

Enem 2020: média geral aumenta, 
mas não significa melhora real

Lais oLiveira

cotidiano@opovo.com.br
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eNem 2020 contou com 
distanciamento social e protocolos 

para evitar contaminação pelo 
coronavírus

Cerca de 194 alunos não 
conseguiram concluir o calen-
dário letivo de 2020 em Forta-
leza. Desse total, 175 ainda não 
se matricularam para retomar 
os estudos em 2021. No ano 
passado, a taxa de abandono 
ficou em 0,1%. Apesar da pan-
demia da Covid-19, o percen-
tual é menor do que o regis-
trado em 2019: 0,4%.

A SME ainda não tem o perfil 
dos alunos desistentes. Mas a 
principal suspeita é de que eles 
sejam de famílias do Interior 
que tiveram de retornar aos 
municípios de origem por conta 
da crise econômica.  

A declaração foi dada pela ti-
tular da Educação de Fortaleza, 
Dalila Saldanha, na manhã des-
ta quinta-feira, 1º, durante we-
bnário “Abandono e evasão es-
colar na pandemia”, organizado 
pela Associação de Jornalistas 
de Educação (Jeduca). 

Para resgatar os estudantes 

desistentes, Dalila afirma que 
o Ministério Público do Ceará 
(MPCE) e os conselheiros tute-
lares estão cientes da situação 
e devem buscá-los para com-
preender os motivos pelas quais 
houve a evasão. 

Além disso, a gestora da Se-
cretaria Municipal da Educação 
de Fortaleza revelou que, con-
forme levantamento da pasta, 
dos 230 mil alunos da rede em 
2020, 11 mil não tinham conta-
to com equipamentos tecnoló-
gicos. Ano passado, Fortaleza 
figurou como a 4ª maior rede 
de ensino do País entre as ca-
pitais. Em 2021, com 10 mil 
matrículas a mais, total ficou 
em 240 mil estudantes. 

Para fortalecer o ensino 
remoto, SIM/Cards e tablets 
serão distribuídos aos estu-
dantes a partir de abril. Edu-
cadores devem receber apenas 
chips. A logística ainda está 
sendo definida.

Também participaram da 
conversa Ítalo Dutra, oficial de 
Educação do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) e 
Ricardo Vitelli, professor e pes-
quisador da Unisinos (Universi-
dade do Vale do Rio Sinos), com 
mediação da editora-pública da 
Jeduca, Marta Avancini.

Italo Dutra afirmou que a 
Busca Ativa em Fortaleza é ex-
celente e que a rede não espe-
ra o aluno perder totalmente 
o vínculo com a escola. Além 
disso, ressaltou que as institui-
ções não podem, além de todas 
as responsabilidades, ficar res-
ponsável também para mitigar 
a desistência do alunado. Para 
tanto, segundo ele, é preciso 
instituir trabalho intersetorial.

“Todo esse contexto de ex-
clusão digital, principalmente 
para os professores, precisa de 
uma política mais forte para 
uma estrutura de apoio tec-
nológico. Assim como para as 

famílias. Por isso, a gente vai 
precisar montar (força-tarefa). 
As desigualdades que tínha-
mos conseguido reduzir, com a 
pandemia, vão aumentar ainda 
mais”, pontuou Dalila. 

De acordo com o Censo Es-
colar, entre os anos de 2008 e 
2018, houve redução de 93,8% 
do abandono no ensino funda-
mental em Fortaleza, e o índi-
ce de abandono registrado em 
2019 foi de apenas 0,4%.

Na capital cearense há siste-
ma informatizado para acom-
panhar diariamente a frequên-
cia escolar dos estudantes. A 
falta não justificada resulta em 
alerta aos gestores escolares, 
conselheiros tutelares e MPCE.

A titular da SME destacou 
ainda que há esforços do Go-
verno do Estado e dos prefeitos 
para antecipar a vacinação dos 
professores a fim de agilizar a 
reabertura das unidades de en-
sino no Ceará. (Ítalo Cosme)

| EvASÃO | Conforme SME, 11 mil não tinham contato com equipamentos tecnológicos

Em 2020, 190 alunos abandonaram 
os estudos na rede municipal 
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preFeiTUra prevê a 
distribuição de tablets e 

SiM/Cards para os alunos

faltosos “são oriundos de gru-
pos sociais mais fragilizados 
economicamente e, portanto, 
mais propensos à abstenção.” 
Nesse sentido, esses candida-
tos mais vulneráveis do ponto 
de vista social e econômico te-
riam “maior probabilidade de 
desempenhos inferiores aos 
candidatos de melhor situação 
social, econômica e escolar.”

“Com a elevada abstenção 
de candidatos oriundos de 
grupos sociais mais fragiliza-
dos economicamente, que têm 
majoritariamente desempe-
nhos inferiores aos candida-
tos de melhor situação so-
cial, econômica e escolar, os 
valores médios das notas do 
Enem foram incrementados”, 
avalia Andriola, que também 
é pesquisador do Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), com experiência em 
avaliação educacional.

Dessa forma, o professor 
ressalta que a pandemia cau-
sada pelo coronavírus acirrou 
quadro de injustiça social, 
econômica e educacional do 
Brasil. “A educação não me-
lhorou, o sistema educacional 
não deu um salto de qualida-
de. Nada disso. Mesmo porque 
esses alunos estão recebendo 
aulas remotas com sérias la-
cunas”, conclui. 

com informações da 
Agência Estado

estudantes tiraram 
nota mil na redação
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Neste 66 cobrindo vida mundana, registrei alguns 
acontecimentos deveras marcantes, em suas respectivas 
especialidades. 

Como, por exemplo, quinzanos de Inês Helena Pinheiro, de 
Ilná e Audísio, que ocupou ala sudoeste da Vila Leite Barbosa, 
onde seus pais tinham casa. 

Chá de Nicinha Pinheiro, para apresentar Rancho Alegre à 
sociedade, repórter pedindo chapéu, e ninguém faltando. 

Almoço, quase cinquenta senhoras convidadas pelo 
colunista, fito homenagear dona Sara Gentil, no Ideal. 

Café da manhã oferecido pelo prof Josué de Castro e Branca, 
para festejar primeiro aniversário do Terceirinho, hoje, 
cardiologista renomeado. 

E, por enquanto, do que ficou, decididamente,
na retina, é só. 

ANABELA e Jorge Ferreira, no 
Bacalhau Silencioso do Consulado 
Lusitano. (By Evando)

BOA TERRA 
Enquanto Espanha não abre, vou me valendo da Bahia. 

Para onde viajei oito vezes, desde que ele surgiu. 

ALTO NÍVEL 
Nesta Sexta Maior, circulando pela Quinta Avenida, nova 
geração da Escola Unidos do Natal. 

Quer dizer, Ramiro Milfont e Rubens Studart Filho, que são 
primeiríssima.  

PAI DA CRIAÇÃO 
Repórter cuja cabeça não para, só pode dar nisso.

Bolei obra-tia, para nomear aquela obra superior à chamada 
obra-prima.

RONDA DOS NATAIS 
Hoje, 2 de abril: Nádia Sá Cavalcante, 
cearense da sociedade carioca e viúva 
do inesquecível Hermenegildo .... 
Héber Quinderé Júnior, advogado 
casado com uma Escóssia .... Roberta 
Nogueira, mulher de filho nominado 
de saudoso amigo .... Heloísa Teles, 
nascida Oliveira .... Reginaldo 
Braga, torcedor ardoroso do 
Fortaleza .... Vera Holanda, esposou 
Carlos Eduardo. 

BON MOT 
TUDO QUE É 
NECESSÁRIO PARA 
O TRIUNFO DO MAL 
É QUE OS HOMENS 
DE BEM NADA 
FAÇAM. 
(Edmund Burke)

| CONTROLE DA PANDEMIA |  Uma estrutura de grades 

bloqueou trecho de três quilômetros na orla da Capital

Calçadão e avenida 
Beira Mar são fechados 
na Semana Santa

FCO FONTENELE

PREFEITURA DE FORTALEZA instalou 
barreiras na Beira Mar

Desde ontem, 1º, até o Do-
mingo de Páscoa, 4, o calça-
dão da avenida Beira Mar terá 
grades fechando a orla de For-
taleza. A estrutura com 160 
metros de gradis foi montada 
em uma área que compreen-
de três quilômetros de exten-
são do passeio. Os principais 
acesso à avenida também fo-
ram bloqueados. O fechamento 
para automóveis tem início às 
16h30min de hoje.

O bloqueio começa na al-
tura da rua José Vilar, pró-
ximo ao Ponta Mar Hotel, 
segue até a avenida Desem-
bargador Moreira (nas pro-
ximidades do Náutico Clube), 
passa pela rua José Napoleão 
(no Jardim Japonês) e termi-
na na rua Tereza Hinko, nas 
imediações do Parque do Bi-
são. As grades são instaladas 
em pontos estratégicos onde 
existe policiamento fi xo, 24 
horas, da Guarda Municipal 
ou da Polícia Militar.

“São quatro pontos de blo-
queio ao longo de toda a Bei-
ra Mar. A operação durante 
o período da Semana Santa 
vai contar com as forças de 
segurança do Município e a 
Regional 2 está operacionali-
zando o fechamento do local. 
Os gradis vão do asfalto até a 
areia, passando por ciclofai-
xa, área de cooper e jardim”, 
explica o coordenador de In-
fraestrutura e Conservação 
da Regional 2, Gutto Alencar.

O secretário de Segurança 
Cidadã, coronel Eduardo Ho-
landa, reforça a importância 
de que cada cidadão colabore 
neste momento permanecendo 
em casa, caso não faça parte 
de alguma atividade essencial 
ou possua emergência médica. 
“Somente desta forma iremos 
conseguir frear a dissemina-
ção desse vírus. É preciso que 
todos colaborem, evitem sair, 
fazer aquele passeio de bicicle-
ta nos calçadões, fazer aquela 

caminhada. Cada um precisa 
fazer a sua parte.”

Segundo a Prefeitura, a 
Agefi s realiza fi scalização vo-
lante diária “por toda a Beira 
Mar para garantir o cumpri-
mento dos decretos municipal 
e estadual”. A ação integrada 
reúne esforços da Guarda Mu-
nicipal, da Agência de Fiscali-
zação de Fortaleza (Agefi s), da 
Secretaria Regional 2 e da Au-
tarquia Municipal de Trânsito 
e Cidadania (AMC).

Não é a primeira vez que a 
Prefeitura fecha a orla para evi-
tar aglomeração. No início de 
janeiro, a Praia dos Crush foi fe-
chada com gradis, a exemplo da 
ação que ocorreu no Réveillon, 
na Praia de Iracema. Ação foi 
resultado de acordo entre Pre-
feitura de Fortaleza e o Governo 
do Estado, que intensifi cou as 
fi scalizações contra aglomera-
ções na Capital. A faixa de areia 
foi bloqueada desde o Aterrinho 
da Praia de Iracema

Lockdown segue vigente no 
Estado durante a Semana San-
ta. Nas blitz e barreiras sanitá-
rias, que a Polícia Militar reali-
zará durante o período, quem 
não justifi car viagem terá de 
retornar ao local de origem. 

“Além da fi scalização com 
busca pessoal e vistoria em veí-
culo, serão cobradas as ações 
de combate à propagação do 
coronavírus, como o uso obri-
gatório da máscara de prote-
ção individual e comprovante 
de deslocamento justifi cado, 
dentre outras ações”, explica o 
tenente-coronel Alexandre Ho-
landa, comandante do Batalhão 
de Polícia de Trânsito Urbano e 
Rodoviário Estadual (BPRE).

Conforme o decreto estadual 

vigente, com as ações de com-
bate à propagação do coro-
navírus, até o dia 4 de abril, a 
população cearense permane-
ce em isolamento social rígido, 
devendo sair somente em casos 
justifi cados.

Aqueles que não apresen-
tarem algum documento que 
justifi que o seu deslocamento, 
como comprovante de residên-
cia ou agendamento de consul-
ta médica, deverão retornar ao 
seu local de origem. Segundo a 
PMCE, blitzes e barreiras sanitá-
rias estarão fi scalizando a entre 
a saída nos principais acessos de 
Fortaleza e de cidades do Inte-
rior com alto fl uxo, como Aracati 
e Jĳ oca de Jericoacoara.

Além disso, serão realizadas 

ações ostensivas e preventivas 
de trânsito, nos principais tre-
chos estaduais do Ceará, por 
meio de fi scalizações em postos 
fi xos e patrulha em motocicle-
tas e viaturas. Ações voltadas 
ao combate da alcoolemia no 
trânsito, excesso de velocidade, 
ultrapassagens proibidas e uso 
do cinto de segurança e capace-
te para motociclistas receberão 
atenção especial.

O Comando da Polícia Militar 
do Ceará enviou 160 policiais 
militares e 40 viaturas para 
reforçar as ações em todo o Es-
tado. Agentes da Secretaria da 
Saúde do Estado e dos municí-
pios e do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) tam-
bém participam da operação.

| LOCKDOWN |  Blitz e barreiras serão realizadas 

durante o período do feriadão

Viagens na Semana Santa 
devem ser justifi cadas
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A 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) 
reconduziu a diretoria executiva nacional para o biênio 
2021-2023. O publicitário Mario D´Andrea foi reeleito pre-
sidente nacional e no Ceará Evandro Colares, da Advance 

Comunicação, foi reconduzido à presidência local; Ana Celina Bue-
no, da Acesso Comunicação, é diretora de relações com o mercado; 
e Eduardo Câmara, da Ágil Comunicação, é o diretor administrati-
vo financeiro. “Eu me sinto muito feliz. A publicidade, como qua-
se tudo, vem passando por um momento de grandes mudanças, 
impostas pela pandemia, e, com certeza, não será mais como era 
antes. São tempos desafiadores, equipe trabalhando de casa, reu-
niões virtuais, negociações sem o olho no olho, tudo diferente, mas 
o importante é que está dando certo. Os conteúdos também estão 
mudando, os anunciantes têm que mostrar o lado humano da sua 
empresa, mostrar que estão preocupados com o ‘além de vender', 
temos a questão do meio ambiente, o bem-estar do próximo, o lado 
solidário, etc. e assim vai se construindo uma ‘marca' forte no mer-
cado. Outro aspecto a considerar é a mídia que já foi só ‘off' e chegou 
o ‘on', que  cresce a passos de gigantes, mas hoje concluímos que, 
na verdade, tudo é mídia e elas se complementam. Tem que andar 
lado a lado. A Abap tem que estar sintonizada com seus associa-
dos e buscar contribuir para que todos vençam tudo isso, passando 
para a próxima fase do jogo. Tamojunto”, destaca Evandro.

DOAÇÕES AO SOPAI 
As farmácias Extrafarma de Fortaleza e Região Metropolitana são ponto 
de apoio para coleta de doações a serem destinadas ao Sopai – Hospital 
Infantil Filantrópico. A campanha tem como foco arrecadar itens que 
têm alta demanda no hospital pediátrico, como fraldas, leite e produtos 
de higiene. Os leitos do hospital são distribuídos em enfermarias 
pediátricas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ala de internação para 
crianças com doenças raras/condição crônica complexa, além de um 
posto especializado no tratamento e acolhimento de crianças e jovens 
com dependência química e transtorno mental.

#RESPECTRO 
Em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do 
Autismo, celebrado hoje, 2, a Sorvetes Frosty promove ação 
em apoio ao movimento #RESPECTRO (união das palavras 
“respeito” + “espectro”). Até domingo, 4, parte das vendas em 
paletas serão revertidas para a Associação Maracanaú Azul. 
A ação é válida para as compras nas lojas da rede Frosty, via 
drive-thru, além de vendas no app da marca e demais apps de 
delivery. 

TIM INVESTE EM OUTDOOR SOCIAL

A TIM dá continuidade às ações de publicidade voltadas para 
áreas mais carentes das cidades. As localidades recebem os 
anúncios com as ofertas da operadora. Em Fortaleza, a pri-
meira edição do projeto foi realizada em dezembro de 2020 e 
contemplou seis áreas da capital cearense. Desta vez, a opera-
dora escolheu Pirambu, Lagoa do Coração (Grande Mucuri-
pe) e Alto do Bode (Autran Nunes) para instalar as peças. Na 
prática, é como se o morador alugasse o muro, mensalmente, 
para exibir a publicidade e a comunidade também ganha por 
distribuir, transportar e reciclar as placas. A ideia é que, ao 
longo do ano, novas comunidades façam parte da iniciativa.

Em tempo: a TIM realizou pesquisa com clientes sobre o 
comportamento dos consumidores nesta Páscoa. Segundo o 
levantamento, o hábito de presentear será preservado entre 
62% dos entrevistados. Os ovos de chocolate são a escolha 
de 52%, enquanto 5% optam por outros itens variados, como 
bombons. Uma parcela de 5% dos participantes gostaria de 
comprar algo, mas não o fará. Outros 16% disseram não ter o 
costume de gastar na Páscoa e 17% vão presentear somente 
crianças. Entre os que vão às compras, 4% pretendem superar 
os R$ 300. Para 36% o limite de gasto é de R$ 50, e outros 26% 
querem investir entre R$ 51 e R$ 100. A pesquisa foi realizada 
entre 8 e 14 de março com clientes da operadora, que recebe-
ram bônus de dados e recargas ao responder.

EVANDRO COLARES 

PRESIDIRÁ ABAP-CE ATÉ 2023

LAYOUT
ESTA COLUNA É 

PUBLICADA ÀS 
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POR JOELMA LEAL
Jornalista e especialista em Marketing

NOVAS ACELERADAS CASA AZUL 

A Servit, a Susclo, a Sistema Contas e a Be My Guest são as novas 
startups aceleradas da Casa Azul Ventures. A Servit é uma 
foodtech, que trabalha com digitalização e informatização de 
estabelecimentos alimentícios. A Susclo é uma plataforma on-line 
para a venda e compra de peças de segunda mão. Já a Sistema 
Contas surge com a proposta de resolver o problema de controle 
financeiro para micro e pequenas empresas do segmento de 
serviços. Completando o novo time, a Be My Guest é focada em 
aluguel de imóveis por temporada.

PERSONALIZAÇÃO 
DE TODOS OS 
PÚBLICOS

Expandir a operação e 
atender uma quantidade 
maior e mais diversa de clien-
tes é o objetivo de toda em-
presa. E, para conseguir esse 
status, é preciso saber o mo-
mento certo de investir na ex-
pansão da empresa. Principal 
investimento a ser realizado 
para se tornar um grupo de 
negócios, com diferentes em-
presas atendendo nichos de 
público, é o planejamento.

A personalização cada vez 
maior da oferta de serviços é 
o que vem atraindo os clien-
tes no mercado atual. Pensar 
fora da caixa é necessário, 
mas nunca fugindo dos reais 
anseios dos clientes com per-
fi s específi cos. O período da 
oferta generalista passou, 
avalia o professor do curso de 
Publicidade e Propaganda da 
Universidade Federal do Cea-
rá (UFC), Chico Neto.

“Segmentação e especia-
lização são táticas tradi-
cionais na delimitação de 
mercados. Elas permitem 
desenvolver ofertas com 
mais precisão às necessi-
dades e especifi cidades dos 
públicos estratégicos”, co-
menta.

Em meio à pandemia, al-
gumas empresas precisaram 
se movimentar e readequar a 
oferta de serviços. Os hábitos 
de consumo do público muda-
ram e novas demandas apare-
ceram. Foi nesse cenário que 
o Grupo Servnac, já reconhe-
cido no mercado cearense por 
ser referência em facilities e 
terceirização de mão de obra 
especializada em vigilância, 
limpeza e conservação, en-
controu um novo público-al-
vo: as pessoas físicas.

Em meio ao isolamento 
social, as pessoas passaram 
mais tempo em casa, parte 

das empresas foram para o 
home o  ce, com isso, outras 
demandas apareceram. O di-
retor de Marketing do Gru-
po Servnac, Alan Guanaba-
ra, enumera a ampliação do 
portfólio do grupo com novos 
serviços de sanitização e de-
detização de ambientes, além 
de serviços relacionados à 
manutenção de ar-condicio-
nados. A ampliação de portfó-
lio mais recente é a de servi-
ço de internet, o Servinactec. 
“Querendo ou não, qualquer 
pessoa jurídica que venha a 
ser nosso cliente, primeiro é 
pessoa física.”

“A Servnac viu uma opor-
tunidade de ampliar o servi-
ço de zeladoria e sanitização, 
que se tornou uma demanda 
clara. Em três meses de pan-
demia, passamos a oferecer o 
serviço. A engenharia por traz 
para fazer esse essa nova en-
trega envolvia a utilização de 
produtos químicos e, a partir 
daí, passamos a oferecer ou-
tro serviço, o de dedetização”, 
pontua.

As novidades se mostram 
positivas para o faturamen-
to da empresa, que, somente 

| SEGMENTAÇÃO | A divisão entre especializações é aposta de marcas para 

melhorar o atendimento ao cliente. Empresas buscam investir em ampliação 

de portfólio para crescer em meio à crise

SAMUEL PIMENTEL
samuelpimentel@opovo.com.br

JOSY LIMA / DIVULGAÇÃO

SERVNAC inovou no portfólio de serviços e 
lançou opções em dedetização e sanitização após 

observar demanda na pandemia

com os novos serviços con-
segue faturar o equivalente 
ao rendimento de uma média 
empresa. A expectativa é fe-
char um ano de atuação com 
R$ 800 mil em faturamento.

Eliziane Colares, publi-
citária, empresária e sócia 
da Advance, avalia que as 
empresas que estão conse-
guindo redirecionar seus ne-
gócios para os anseios que o 
mercado passou a exigir em 
meio à pandemia é que es-
tão melhores nesta crise. O 
grande dilema e objetivo no 
momento é planejar den-
tro da estrutura que se tem 
ações e novos produtos que 
tragam soluções às novas 
demandas.

“É uma parada para pen-
sar e encontrar novos cami-
nhos, oportunidades, nicho 
que demande. E é preciso 
agir rápido, com pesquisa 
de mercado, análise de com-
portamento do consumidor, 
e para isso vários institutos 
estão pesquisando para sa-
ber para onde o mercado vai 
caminhar, então é possível 
encontrar muita informação 
disponível”, destaca.

Demora na adaptação 
pode ser fatal

Avaliação

Ter em mente que o clien-
te possui demandas especí-
fi cas e o empreendedor que 
conseguir atendê-las da for-
ma mais rápida e efetiva sai 
na frente. O momento é de 
realizar o redirecionando de 
suas atividades ao que exige 
o mercado atual. As que con-
seguiram fazer isso rapida-
mente, conseguiram manter 
receita, ampliando portfólio 

de produtos.
Eliziane Colares comen-

ta que um caso básico é ter 
uma boa comunicação com o 
cliente. Em meio à pandemia, 
também é importante ter boa 
presença digital. Ela explica 
que buscar implementar pro-
tocolos mais técnicos para ser 
encontrado primeiro, melho-
rar a experiência dos clientes. 
Vai além do produto.

OP+
Atento ao 
rumo do mer-
cado, 
O POVO lan-
çou o primeiro 
multistrea-
ming da Amé-
rica Latina, ao 
reunir em uma 
só plataforma 
oito categorias 
de conteúdo.
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A
lém da escalada da crise 
sanitária, que preocupa 
os brasileiros e o mun-
do há mais de um ano, 
existe mais um problema 
adicional que prefeitos e 

governadores têm de enfrentar. São os 
protestos ruidosos, muitas vezes violen-
tos, contra medidas mais duras que eles 
têm a responsabilidade de implementar 
para evitar o contágio pelo coronavírus, 
como isolamento social rígido e lockdo-
wns. E, ainda, mais grave do que isso, 
pelo menos dois governadores e um pre-
feito são perturbados com ameaças de 
morte, partindo de extremistas que ne-
gam os perigos da Covid-19.

Estão sob ameaça o governador do 
Ceará, Camilo Santana (PT) e o de São 
Paulo, João Doria (PSDB) e o prefeito de 

Araraquara (SP), Edinho Silva (PT). Con-
tra Camilo circula um áudio em grupos 
de Whatsapp em que um homem diz 
haver “uma galera aí” que estaria “doida 
para pegar o governador” para “comer 
a cabeça dele”. Segundo o áudio, have-
ria muita “grana” envolvida na suposta 
operação, “e eu tô dentro”, diz o homem. 
Segundo inquérito da Polícia Federal, ha-
veria a promessa de pagamento de R$ 1 
milhão a quem assassinasse o chefe do 
Executivo cearense.

Essa não é a primeira ameaça sofrida 
por Camilo. Em junho do ano passado 
a polícia conseguiu deter dois homens 
que planejavam, por meio de redes so-
ciais, jogar artefatos incendiários na re-
sidência ofi cial do governador.

Depois de sofrer várias ameaças de 
morte, uma delas em mensagem em seu 

telefone particular, na qual o interlocu-
tor disse que lhe daria “um tiro na cabe-
ça”, João Doria resolveu mudar-se para 
o Palácio dos Bandeirantes, sede ofi cial 
do governo paulista.

Diferentemente de Camilo Santana, 
mais discreto ao tratar do assunto, Doria 
divulgou um duro comunicado, dizendo 
que o negacionismo científi co deixou de 
ser um “delírio das redes sociais” para 
tornar-se um perigo para “a vida, a ciên-
cia e a democracia”. Na mesma mensagem 
citada acima, o homem também ameaça 
sequestrar a família do governador.

Edinho Silva, por sua vez, recebeu 
ameaças, via rede sociais, de um ho-
mem ameaçando esfaqueá-lo “de baixo 
para cima”, depois que  prefeito decre-
tou lockdown em Araraquara.

Para piorar as coisas, quem deveria 

ajudar a acalmar a situação, usa sua 
infl uência para tensionar ainda mais o 
ambiente político. Foi o caso da deputa-
do Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça, a prin-
cipal da Câmara, que insufl ou a Polícia 
Militar da Bahia a descumprir ordens 
do governador Rui Costa (PT). Ela fez 
postagem em uma rede social (depois 
apagada) após um PM, aparentemente 
desequilibrado, ser morto por colegas 
quando atirava a esmo no Farol da Bar-
ra. Ele recebeu a guarnição a tiros, que 
revidou atingindo-o mortalmente.

O fato é que essa espiral de violência 
precisa ser detida e os atores políticos, 
autoridades e instituições, têm a obriga-
ção inafastável de fazer o debate retor-
nar ao seu leito natural, sem ameaças à 
vida e com respeito à democracia. 

Inaceitáveis ameaças à vida

sindicatos do setor do comércio, represen-
tando mais de 150 mil empresas atacadistas 
e varejistas. Os segmentos representados 
pela Fecomércio correspondem a 56,7% da 
economia de Fortaleza, sendo o setor que 
mais emprega (cerca de 570 mil trabalha-
dores com carteira assinada), equivalendo a 
55,7% do emprego formal. Atua nos 184 mu-
nicípios cearenses, em unidades próprias ou 
em parcerias com a iniciativa pública e pri-
vada, reconhecido que é pela promoção de 
treinamentos, entre os quais o de Técnico 
em Óptica, pelo Senac/CE. Parceira da CDL, é 
uma mão na roda para a qualifi cação do pes-
soal de pequenos e micro empreendedores.

A Federação aí está para unir lideranças 
do setor produtivo e desenvolver não apenas 
o comércio, mas contribuir, principalmente, 
com o desenvolvimento social do Estado. 

assisvisao@yahoo.com.br

Um velho tinha fi lhos que brigavam mui-
to entre si. Na ora da morte, chamou-os 
para dar conselho valioso. Apresentou-lhes 
um pacote com vários gravetos justapos-
tos, formando uma corda. Pediu a cada um 
que os quebrasse, na ruma. Não conse-

guiram. “Agora, desatem 
o embrulho e quebrem 
os gravetos, um a um”. E 
cada pedaço foi facilmen-
te quebrado. Concluiu: 
“Individualmente, vocês 
podem ser conquistados, 
mas, juntos, são invencí-
veis. A união dá força”.

A história poderia cha-
mar-se “A unidade produz força” e ter ins-
pirado uma outra, aqui no Ceará, iniciada 
com o empresário Clóvis Arrais Maia após o 

fi m da 2ª Guerra Mundial. E que hoje justi-
fi caria a fundação da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do Ceará (Fecomércio) – prova concreta de 
que, quanto mais pessoas se unem em fa-
vor de uma causa, maior é a força e a pro-
babilidade de sucesso.

Administrador de Sesc, Senac e IPDC, 
o Sistema Fecomércio tem marcado a sua 
atuação na representatividade e na defe-
sa das principais causas das empresas do 
comércio, no desenvolvimento dos comer-
ciários e da comunidade em geral, por meio 
de iniciativas que visam a educar, melhorar 
e transformar vidas. Que o digam os fre-
quentadores dos restaurantes do Sesc Cen-
tro e Sesc Fortaleza, onde 3.400 refeições 
são distribuídas diariamente.

Entidade sindical-patronal, congrega 36 

Fecomércio e desenvolvimento social

Presidente da CDL 

Fortaleza

Assis Cavalcante

vannessavennancio@outlook.com

No período mais crítico da Covid-19 no 
Brasil, constatamos a imprescindível ne-
cessidade de dialogar sobre o efeito tóxico 
do isolamento social provocado pela pan-
demia. Desde março de 2020, especialis-
tas previram quatro ondas pandêmicas: 

a primeira ocasionada 
pelo próprio vírus, a se-
gunda pelas sequelas da 
infecção, a terceira pela 
ausência de tratamentos 
de doenças pré-existen-
tes e a quarta pelo adoe-
cimento mental.

Dados do Conselho 
Federal de Farmácia em 

parceria com a Consultoria IQVIA, mos-
tram o aumento de 12% de venda e con-
sumo de antidepressivos e estabilizadores 
de humor em 2019, comparado a 2018. 

Em 2020, cresceu 17% se comparado com 
2019. Embora a tendência da curva de 
crescimento do consumo de tais drogas 
fosse prevista em pesquisas, não se pro-
jetava elevada taxa em tão curto período. 

Outro ponto que trazemos ao debate 
é o ranking dos referidos dados entre os 
estados da federação, onde o Amazonas 
desponta em primeiro lugar com 29% de 
progressão no consumo e venda de re-
médios controlados, ao passo que o Esta-
do do Ceará crava os mesmos 29% neste 
quesito.

Segundo especialistas, os dados re-
fl etem a interferência direta da desi-
gualdade social e econômica agravada 
pela vulnerabilidade da população de 
cada localidade, tendo como consequên-
cia o aumento da ansiedade e da de-
pressão, gatilhada pelo baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano de cada região. 
Comprova-se tal premissa pela compa-

ração do IDH de São Paulo e o percentual de 
aumento de consumo de psicoestimulan-
tes, 0,783 (IDH 2017) e 16% (percentual de 
consumo de psicofármacos em 2020) , res-
pectivamente. Já o Ceará ostenta o índice 
de 0,735 (IDH 2017) e 29% de aumento de 
consumo dos medicamentos em questão.

Fica o alerta para toda população bra-
sileira, especialmente a cearense, quanto 
à responsabilidade em manter a saúde 
mental equilibrada. A empatia deve ser 
encarada como um dever, uma vez cons-
tatada mudança relevante de comporta-
mento, tais quais alteração no sono, an-
siedade patológica, consumo exagerado 
de álcool e outras drogas não se esquive 
de buscar ajuda profi ssional especializada 
para você ou outrem. 

O abuso de drogas lícitas na pandemia

Presidente Comissão de 

Políticas Públicas sobre 

Drogas da OAB/CE

Vanessa Venâncio

acrisiosenapt@gmail.com

Nos últimos dias, após a correta de-
cisão, no âmbito do STF, de anular pro-
cessos contra ele, seguida de entrevista 
fartamente coberta pela mídia, na qual 
mostrou seu viés de estadista, o ex-pre-
sidente Lula virou, novamente, a bola da 

vez no jogo da política 
brasileira. Mas, além dos 
revoltantes fatos acerca 
dos “julgamentos” aos 
quais o ex-presidente foi 
submetido, que se mos-
traram uma imensa far-
sa jurídica capitaneada 
pelo dublê de juiz, mi-
nistro e promotor Sérgio 

Moro, chama a atenção outra caracterís-
tica fundamental na história do petista: o 
domínio absoluto do discurso político.

Afi nal, o que é que Lula tem? Lula tem 
a palavra a seu favor. Mesmo cometen-
do aqui e ali alguns exageros, o ex-pre-
sidente fala com propriedade. E encanta 
multidões. Na atual conjuntura, onde a 
ignorância, a incompetência administra-
tiva, a falta de educação e escrúpulos e o 
fundamentalismo infestam o meio políti-
co, notadamente nos arroubos vindos do 
clã Bolsonaro e seus acéfalos seguidores, 
a fala de Lula é um verdadeiro bálsamo 
para os ouvidos da população.

Lula fala bem porque conhece. Este-
ve lá, administrando um país de imensas 
desigualdades e problemas, conseguindo 
fazer ótimos governos. Sua capacidade 
de articulação levou o Brasil a um estágio 
de reconhecimento no mundo inteiro, li-
derando países em iniciativas políticas, 

sociais, econômicas e ambientais.
Sua política econômica levou o país pra-

ticamente ao pleno emprego, gerando ri-
queza e distribuindo renda, montando um 
Estado com programas sociais que redu-
ziram a fome e as inúmeras desigualdades 
históricas do povo brasileiro. Tudo isso, 
diga-se de passagem, respeitando as ins-
tituições e o estado democrático de direito.

Porém, em relação às especulações sobre 
as eleições de 2022, acredito que a melhor 
atitude, neste momento, é esperar. Porque 
há outro debate bem mais urgente no mo-
mento: salvar vidas, vacinar em massa e 
garantir o sustento de milhões que preci-
sam do Estado para sobreviver. Após ven-
cermos a pandemia e estancarmos esta 
triste realidade de mais de 310 mil mortos, 
poderemos falar de alianças e de eleições. 

O que é que o Lula tem?

Deputado 

Estadual (PT)

Acrísio Sena
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IDEIAS

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há cerca de 10 dias uma professora 
de uma universidade pública reuniu 
seu grupo de pesquisa e anunciou: 
“Vamos retirar dos artigos destina-
dos a revistas nacionais e internacio-
nais qualquer referência ao governo 

federal e à pande-
mia, qualquer críti-
ca a Jair Bolsonaro 
ou citação do nome 
do presidente”.

Os doutorandos 
fi caram perplexos. 
Um dos artigos já 
aceitos numa pu-
blicação da área 

abordava o empreendedorismo fe-
minino e alertava sobre a situação 
das mulheres negras que é ainda 
mais dramática do ponto de vis-
ta econômico, devido à pandemia. 
Uma revisão do artigo teria de ser 
feita para suprimir o trecho que tra-
zia à tona a pandemia.

Durante a conversa, a reação dos 
alunos foi a de tentar entender o que 
estava acontecendo. A professora foi 
clara: Não se sentia “segura”, temia 
“perseguições” internas e pior, ata-
ques externos por meio das mídias 
sociais. “Tenho duas fi lhas em idade 
escolar, preciso preservar a mim e a 
minha família”.

Um dos pesquisadores do gru-
po partilhou comigo a situação. 
Triste, lembrou-se de outro artigo 
que apresentou em um encontro 
nacional em 2020, onde abordou a 

liberdade de cátedra em universi-
dades públicas. O artigo concluiu 
que a polarização política vigente no 
Brasil nos últimos anos instalou nas 
salas de aula algum tipo de “auto 
monitoramento” por parte dos do-
centes que afi rmaram, entre outras 
coisas, “temer atos de violência”.     

As liberdades de expressão, um 
dos pilares da sociedade democrá-
tica, estão sob a mira do governo de 
Jair Bolsonaro. Esse fato não é ape-
nas sentido pelos professores univer-
sitários como a professora que proi-
biu uma simples menção ao nome do 
presidente em artigos acadêmicos 
orientados por ela.

O Relatório Global de Expressão 
2019/2020 publicado pelo Artigo 19, 
semana passada, concluiu que o 
mundo democrático está doente, 
para além da pandemia. O Brasil 
está duplamente grave. O Relatório 
informa que nossa liberdade de ex-
pressão está “em declínio acentuado 
e acelerado”.

Terça-feira, o novo ministro da 
Defesa do Brasil, general Braga Neto, 
afi rmou em nota que o movimento 
militar de 1964  e sua história devem 
ser “compreendidos e celebrados”. A 
compreensão do que signifi cou a di-
tadura militar no Brasil se expande 
com pesquisa – atualmente sob ata-
que – e arte – em estado de abando-
no. Quanto a celebrar, não é possível 
comemorar censura, tortura, prisões 
e mortes. 

A censura que Bolsonaro 
já trouxe de volta

reginadezembro@gmail.com

Jornalista do

 O POVO

Regina Ribeiro

É dinheiro demais! Uma afi rma-
tiva nunca foi tão correta e verí-
dica quanta a que foi dita pelo de-
putado que teve o áudio vazado. É 
dinheiro demais!  Infelizmente, essa 
abundância de recursos não che-

ga à mesa do povo 
cearense, que anda 
sofrido e castigado 
pelo abandono.

O modus ope-
randi do grupo 
político dos Ferrei-
ra Gomes, há pelo 
menos 30 anos, tem 
deixado marcas 

que, a cada gestão, fi ca impossível 
de apagá-las. Sem se preocuparem 
com a população, continuam usando 
os recursos públicos para benefi ciar 
a eles mesmos, amigos, parentes e 
aliados, abrigando-os na máquina 
pública. Em um exemplo atual e dis-
crepante, em Fortaleza, os feirantes 
impactados pela pandemia e que não 
podem trabalhar receberão auxílio 
emergencial no valor de R$ 100,00 
para dois meses. Em minha opinião, 
qualquer valor é bem-vindo nesse 
momento de difi culdade extrema, 
mas, quando se analisa o que a ges-
tão paga para a “cota política” para os 
próximos quatro anos, o paradoxo é 
questionável: para os amigos de Sar-
to, em plena pandemia, os salários 
chegam a R$ 20 mil.

Na campanha de 2020, repetida-
mente alertei que a aliança ampla 

do adversário teria fatura cara na 
formação do governo. Indicação po-
lítica é natural, mas é preciso um li-
mite, friso. E, infelizmente, não é isso 
que estamos vendo, basta observar a 
quantidade de parentes na gestão. O 
Diário Ofi cial não nos deixa mentir.

Próximo da marca dos três me-
ses de gestão, a imprensa deu con-
ta de que o prefeito José Sarto já 
nomeou cerca de 50 pessoas com 
perfi l de indicação política para a 
estrutura da Prefeitura de Fortale-
za. Entre os nomes que já tiveram 
nomeação ofi cializada, estão ve-
readores, lideranças partidárias e, 
principalmente, candidatos derro-
tados nas urnas em 2020. Contrata-
ções caras e que pesam e engessam 
a Prefeitura de Fortaleza.

Em nível estadual, pagamos a 
maior fatura pelo combustível, pelo 
uso da luz do sol (energia solar) e, 
agora, o arroz e os produtos deriva-
dos do leite fi caram mais caros. Mas 
quem ganha com o toma-lá-dá-cá? 
Infelizmente, o maior problema com 
esses acordos na política é a inefi -
ciência na gestão. Pior, ao povo, a 
quem deveria se governar com com-
promisso, ética, verdade e respeito, 
sobram remédios amargos.

A máquina pública e o apadrinha-
mento político no Estado do Ceará 
transformou as gestões  em empre-
sas privadas, balcão de negócios e, 
em cadeia, benefi ciam apenas àque-
les que querem benefi ciar. 

O toma-lá-da-cá 
na máquina pública

dep.capitaowagner@camara.leg.br

Deputado federal 

(Pros-CE)

Capitão Wagner

Passagens na vida

Perdoar é um verbo pouco conjugado no contexto de 
nossa cultura narcisisticamente movida à competição, à 
mania de grandeza, à banalização de valores, à descon-
sideração da importância dos outros. Perdoar tornou-se 
valor obsoleto, coisa de gente fraca, no estilo dessa cul-
tura tolifi cada pela mania de revidar, de ser vencedor, de 

ter que sobrepujar, de passar por cima e 
de destituir o outro. Perdoar tornou-se 
palavrão, coisa pejorativa, justifi cativa 
de gente sem coragem para a desforra. 
Nesse contexto, quase sempre entra o 
álcool, como a droga que encoraja as in-
sanidades. O clima pode passar a ser de 
armadilhas, de medo, de desconfi ança, 
de incertezas e de falta de paz.

Mágoas, ressentimentos são frequen-
tes na experiência mais guardada nas 
pessoas. Quem já não teve seus moti-
vos de guardar uma dor, um sentimen-
to rebentado, uma raiva por desejos 

frustrados, ou até ódio por uma situação transtornada, 
humilhante ou injustiçada? Somos todos muito capazes 
sim, desses sentimentos raivosos. Eles compõem a nos-
sa realidade humana. Contudo, é bom lembrar que nossas 
mágoas não resolvidas promovem sequelas muito sérias, 
quando as mantemos nutridas e realimentadas dentro de 
nós. Torna-se possível então, uma imensa produção de 
destruições em nós mesmos e nos outros. A qualidade da 
vida interna, a saúde emocional, fi cam prejudicadas nesse 
território amargurado, onde não sobra espaço para a ale-
gria, a leveza, a partilha cordial, o afeto.

Talvez tenhamos construído a ideia de que o perdão é 
uma fragilidade diante do outro que nos ofendeu. Talvez 
imaginemos que se trata de um fechar os olhos para a falta 
do outro, de desculpar seu mau comportamento ou esque-
cer a dor que ele nos causou. O que não percebemos, con-
tudo, que é útil sobretudo a nós mesmos, à nossa própria 
saúde. Perdoar tem mais a ver conosco do que com o ou-
tro, nos libera do peso do ódio, da mágoa ou ressentimen-
to que nos impedem de fi car bem. Essa é uma bagagem 

muito pesada para nossa saúde emocional. Se não nos 
livramos dela, adoeceremos por dentro. Neste sentido, é 
uma escolha que fazemos, para viver longe dos fantasmas 
destrutivos. Não se trata de minimizar ou negar a própria 
dor, os sentimentos, mas de redimensioná-los. 

Gosto muito da ideia de entender a crise instalada e até 
que ponto somos vítimas ou responsáveis, provavelmen-
te os dois. Quando nos impedimos disso, impedimo-nos 
também de crescer, de nos desembaraçar, de sermos nós 
mesmos. Não podemos conceder tanto poder ao outro de 
continuar nos afetando. Necessitamos processar sempre 
passagens na vida. Que ensaiemos, portanto, passar do 
estado de raiva, de ódio, de intolerância, para um estado 
de compreensão do humano, em suas falhas e encanta-
mentos. Não consigo entender a alegria sem sorriso e es-
pontaneidade. A ideia da vingança e indiferença me con-
gela. Somos todos maravilhosos e destrutivos. Capazes 
de amor e ódio. Cabe-nos dar destino ao que somos. Cabe 
nos apropriarmos do que queremos ser e fazer. Perdoar é 
abrir mão do ódio e permitir que a vida continue. 

zenilcebruno@uol.com.br

Psicóloga, Sexóloga 

e Pedagoga

Zenilce Vieira Bruno

Há 45 anos
1976. DITADURA

Cassado mais um deputado federal

Brasília – Depois de decorridas 72 horas das cassações 
dos deputados federais gaúchos, Nadyr Rosseti e Amaury 
Muller, o Ministro da Justiça, Sr. Armando Falcão, 
distribuiu nota à imprensa informando que o Presidente 
da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, 
cassou o mandato do deputado fl uminense Lysaneas 
Maciel e suspendeu-lhe os direitos políticos por dez 
anos, por ter contestado a Revolução.

1976. FORTALEZA

Praias ganham cinco mil coqueiros

As praias de Fortaleza ganharam mais cinco mil 
coqueiros. Leste-Oeste, Barra do Ceará, Beira Mar 
e Praia do Futuro foram benefi ciadas, no último dia 
do mês passado, com esses coqueiros que a SUMOV 
plantou. Resta agora a vigilância mais intensa no 
sentido de que os vândalos não arranquem as plantas 
e os animais soltos não as destruam, como vem 
acontecendo há muito tempo.

Há 65 anos
1956. SAÚDE

Mais de 400 municípios sem médico 

Rio – A recente publicação efetuada pelo Serviço de 
Estatística da Educação e Cultura, sôbre a situação dos 
profi ssionais liberais ao terminar 1953, apresentou um 
contingente de 22.561 médicos que, divididos pelos 1.945 
municipios então pesquisados, representou a média de 
11 profi ssionais por unidade. Tal média, porém, é apenas 
teórica, pois as mesmas informações atestam que nada 
menos de 457 municipios não possuíam u médico serquer.

1956. KREMLIN

Stalin “expurgado” depois da morte

Rio – A opinião pública de todo o mundo ainda está 
surpresa com a reviravolta da atitude dos chefes do 
Kremlin em relação á fi gura de Stalin. Na reunião de 
encerramento do XX Congresso do Partido Comunista 
Russo, Kruschev fez um longo discurso pondo por terra 
todos os tabus que envolviam a fi gura de Stalin, até 
aquela hora por êles considerado como um verdadeiro 
semideus.

Há 85 anos
1936. BRASIL

Exonerados professores comunistas

Rio – Foram publicados os decretos exonerando os 
membros da Universidade do Rio de Janeiro, professor 
Mauricio de Medeiros, Edgar Filgueiras, Campos da 
Paz, Hermes Lima, Castro Rabelo, Leonidas de Rezende, 
Odilon Batista e a doutora Niza Magalhães da Silveira, 
medica contratada da Assistencia aos Psicopatas e, no 
Colegio Pedro II, os srs. Barros de Lacerda e Judite de 
Gouveia, acusados de exercerem atividades subversivas.

1936. CACAU

Brasil é o 2º produtor mundial 

Rio – A nossa situação é de relevo entre os países 
produtores de cacáo. Estamos na estatistica, em segundo 
lugar. Cabe o primeiro á Costa do Ouro na Africa, com 
uma produção de cerca de 60 por cento mais do que o 
Brasil. O consumo cresce de ano para ano. Os Estados 
Unidos consomem cerca de 40 por cento da produção 
mundial, a Alemanha cerca de 15 por cento e a Inglaterra 
cerca de 12 por cento.



20
www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 2 de abril de 2021



www.opovo.com.br

Sexta-feira
Fortaleza - CearÁ - 2 de abril de 2021 21

Ceará e Fortaleza tentam 
formar equipes fortes, capazes 
de despertar uma torcida apai-
xonada e gerar resultados den-
tro de um contexto milionário. 
A frase podia ser sobre o fute-
bol, no qual ambos disputam 
a elite nacional. Mas trata-se 
dos esportes eletrônicos — ou 
e-Sports —, a ampla gama de 
modalidades de games com-
petitivos que conquistaram fãs 
no mundo todo e nos quais as 
agremiações cearenses vêm 
gradualmente investindo desde 
o ano passado. Segundo estu-
do da Newzoo, especialista no 
segmento, a fatia de mercado 
ultrapassa a marca de US$ 1 bi-
lhão por ano desde 2019.

O boom internacional dos 
e-Sports vem do início dos anos 
2010. Desde então, os investi-
mentos têm aumentado, assim 
como os lucros obtidos pelas 
grandes organizações. Queren-
do aproveitar esse momento, 
clubes brasileiros de futebol 

ingressam anualmente nas mo-
dalidades e alguns já tiveram 
sucessos. O exemplo mais di-
dático é o do Flamengo eSports, 
departamento especializado 
do atual bicampeão brasileiro 
de futebol masculino. No game 
League of Legends (LoL) — 
modalidade competitiva que 
movimenta mais dinheiro na 
atualidade —, o Rubro-Negro 
foi campeão do segundo split 
(etapa) do Campeonato Bra-
sileiro de LoL (CBLoL) de 2019, 
representando o Brasil para o 
Mundial da categoria.

A dupla cearense teve em 
2020 seus respectivos primei-
ros ano completo no projeto dos 
e-Sports. Ambos entraram no 
básico, que foi o futebol digital 
por meio dos games Fifa e Pro 
Evolution Soccer (PES). Na se-
quência, sempre com cautela e 
estudos de mercado, aderiram 
a outras modalidades. Hoje, o 
Fortaleza abriga cinco segmen-
tos (Fifa, PES, LoL, Free Fire e 
Counter-Strike: Global Offensi-
ve), enquanto o Ceará tem seis 
(Fifa, PES, LoL, Fortnite, Clash 
Royale e Call of Duty Mobile).

Apesar do crescimento gra-
dual, os investimentos não são 

grandiosos dentro dos orça-
mentos dos rivais. O Fortaleza 
viabiliza o projeto por meio de 
parcerias e patrocínios para 
ajudar nos gastos. O clube entra 
com o dinheiro “complemen-
tar”, segundo explica o atual 
diretor de futebol do Leão, Alex 
Santiago, que até o mês passado 
atuava como gestor de e-Sports 
da agremiação.

“O Fortaleza e-Sports ainda 
não tem uma base de investi-
mento uniforme. Investimos 
mensalmente, a depender da 
complementação dos compro-
missos que já temos que exce-
dem os valores que recebemos 
a partir de patrocinadores, ins-
crições dos atletas para dispu-
tas promovidas pelo clube... É 
um valor oscilante. Não é algo 
considerado muito grandioso 
dentro do orçamento da insti-
tuição”, aponta Alex.

Coordenador de e-Sports 
do Ceará, Tiago Morais, tra-
ça paralelo para a situação do 
Alvinegro. O gestor enfatiza o 
potencial social e comercial do 
investimento no segmento.

“É um investimento com 
potencial de retorno sem 
igual atualmente. Em 2020, 

gerson.barbosa@opovo.com.br

| e-SportS | RefeRências na elite do futebol, ceaRá e foRtaeza aumentam 
foco em difeRentes modalidades de espoRtes eletRônicos competitivos
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Grafite no mapa Mirage de 
Counter-Strike: Global offensive (CS:Go)

Gerson barbosa

o poVo MAIS
MaiS.opoVo.CoM.br

Ficou curioso sobre o tema? 
assinante o poVo+ tem 
material mais profundo sobre 
o investimento dos clubes, 
com mais texto, imagens e 
infográficos

Modalidades de cada clube

ceará e fortaleza nos e-sports

ceará
Fifa (simulador de futebol)
pes (simulador de futebol) 
Fortnite (jogo de tiro)
league of legends 
(estratégia em tempo real 
em equipes)
Call of duty Mobile (jogo de tiro)
Clash royale (cartas e 
estratégia) 

fortaleza
pes (simulador de futebol) 
league of legends 
(estratégia em tempo real 
em equipes)
Free Fire (jogo de tiro) 
Counter-Strike: Global 
Offensive (jogo de tiro em 
equipes)

o mercado de e-Sports ge-
rou mais de R$ 5 bilhões no 
mundo. É uma área essencial 
para trazer à cultura do clu-
be e criar novos torcedores 
que diariamente estão con-
sumindo este tipo de entre-
tenimento, seja jogando ou 
acompanhando streamers e 
influenciadores nas redes (so-
ciais). O desenvolvimento do 
setor é essencial não apenas 
para o futuro, mas para o pre-
sente da instituição”, declara.
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ceará e Fortaleza têm times jogáveis no 
pro evolution Soccer (peS)
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leblanc, campeã (personagem 
jogável) de league of legends (lol)
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Steven Mendoza foi o princi-
pal destaque da vitória do Cea-
rá sobre o CSA-AL por 2 a 0, na 
melhor atuação da equipe na 
temporada de 2021. O colom-
biano marcou um gol e deu uma 
assistência. Mas a vitória não 
saiu só do pé esquerdo dele. O 
jogo marcou a estreia de três 
jogadores do Vovô, que fi zeram 
a diferença e receberam elogios 
do técnico Guto Ferreira.

O zagueiro Messias, um dos 
principais reforços do Alvinegro 
com investimento de R$ 2 mi-
lhões, e o lateral-direito Gabriel 
Dias, ex-Fortaleza, entraram em 
campo pela primeira vez pelo 
clube do Porangabuçu. Já o vo-
lante Charles, remanescente do 
elenco de 2020, fez a sua pri-
meira partida pelo Vovô na atual 
temporada e deu nova dinâmica 
no meio de campo do escrete co-
mandado pelo “Gordiola”.

A expectativa antes de a bola 
rolar era alta para a estreia de 
Messias, e o zagueiro não de-
cepcionou. Apesar de o CSA ter 
tido difi culdade para encontrar 
espaços no sistema defensivo 
do Ceará, o defensor ex-Améri-
ca, quando acionado, demons-
trou segurança na marcação e 
levou a melhor na maior parte 
dos duelos individuais.

Para além da segurança 
defensiva, o atleta de 26 anos 
mostrou qualidade na saída 
de bola, apostando em passes 
verticais e lançamentos longos. 
Contratado com status de titu-
lar, ele jogou os 90 minutos da 
partida e deixou impressão po-
sitiva com a parceria com Luiz 
Otávio na zaga alvinegra.

“O Messias foi um jogador 
muito seguro, tranquilo na saí-
da de bola, casou muito bem 
com o Luiz Otávio”, resumiu 
Guto Ferreira.

Depois de dois jogos no ban-
co de reservas aguardando a 

oportunidade, Gabriel Dias foi 
lançado como titular contra 
o CSA. O lateral-direito teve 
atuação discreta, mas segura, 
sem comprometer a equipe. A 
presença dele, com caracterís-
ticas mais defensivas do que 
Eduardo, deu sustentabilidade 
à defesa do Vovô e liberou Bruno 
Pacheco para chegar ao ataque.

“No defensivo, ele controlou 
bem o marcador, que é difícil de 
se jogar contra, gosta muito de 
ir para o um contra um. Lógico, 
faltou um pouquinho também 
de entrosamento maior, uma 
ou outra situação de posiciona-
mento, que a gente vai corrigin-
do com o tempo”, avaliou Guto.

O volante Charles formou 
dupla de volantes com Olivei-
ra — a sexta utilizada por Guto 
na temporada de 2021 —, e 
teve atuação consistente, mes-
clando forte marcação e criação 

ofensiva. O atleta mostrou pos-
tura mais agressiva, com arre-
mates na média distância e dis-
tribuiu passes.

“Nossa dupla de volantes 
(Charles e Oliveira) foi a que 
propôs o jogo muito fácil. Na 
proporção do jogo, foi uma das 
melhores partidas do Charles 
com a camisa do Ceará. É um 
jogador carregador de bola. 
Nós temos pedido para ele ar-
riscar mais passes de inver-
são. Ele acertou quase todas”, 
disse o técnico.

Charles era titular do Ceará 
na campanha do título da Copa 
do Nordeste 2020, mas perdeu 
espaço com o decorrer do Cam-
peonato Brasileiro, após o recuo 
de Fernando Sobral pro setor de 
contenção. Com 46 partidas na 
temporada 2020, o gaúcho de 24 
anos foi poupado deste início de 
Copa do Nordeste.

FELIPE SANTOS / CEARASC.COM

BEM-VINDOS 
AO VOVÔ
| COPA DO NORDESTE | ESTREANTES, MESSIAS E GABRIEL DIAS 
AGRADAM GUTO E SE DESTACAM NA VITÓRIA DO CEARÁ CONTRA O CSA

LUCAS MOTA

lucasmota@opovo.com.br

O ZAGUEIRO Messias estreou com a camisa do Ceará 
contra o CSA. Partida válida pela sexta rodada da Copa 

do Nordeste, na Arena Castelão, em 31/3/2021

O APRESSADO 
NÃO TEM SORTE

A 
diretoria do Ceará resolveu com agilidade um 
substituto para o Léo Chú. Esse cidadão que aten-
de pelo nome de Steven Mendoza é muito bom 
de bola e da bola. Como dizia o falecido Neném 

Prancha o bom jogador é que nem sorveteria: tem várias 
qualidades.

E o colombiano as tem de sobra: Força explosiva, 
velocidade, inteligente, habilidoso e poder de finalização. 
Foi um chute dele de perna esquerda e de fora da área o 
primeiro gol do Ceará na partida de quarta feira passada 
contra o CSA pela Copa do Nordeste.

Tem ainda uma característica que o difere dos demais 
jogadores. É canhoto! Quando recebe a bola no terço final 
do campo do lado esquerdo do ataque, dribla para a linha 
de fundo alongando o campo evitando encurtar o espaço e 
embolar com outros jogadores.

Foi assim que saiu o segundo gol do Ceará no jogo. 
Recebeu a bola. Um drible em direção a linha de fundo 
e de lá o cruzamento certeiro encontrou Felipe Vizeu 
esperando próximo ao segundo pau. O atacante controlou 
a bola e tocou para o fundo das redes.

Duas jogadas do colombiano e o Ceará subiu na tabela 
do grupo A ficando a um ponto do líder CRB. Quem lidera 
o grupo B é o Fortaleza com três vitórias e dois empates. 
A julgar pelos resultados e pela colocação na tabela a 
campanha é considerada muito boa.

Essa semana o público viu e ouviu duas entrevistas. Uma 
do presidente Marcelo Paz e outra do executivo do futebol 
Sérgio Papellin. Comum às duas entrevistas o pedido feito 
aos torcedores tricolores para desarmar o espírito e ter 
paciência com o técnico Enderson Moreira.

Fiquei sem entender. O clube lidera o seu grupo na 
competição e o torcedor reclamando. Gostaria muito 
de conhecê-los porque devem ser pessoas amantes de 
um futebol refinado e que apesar das vitórias não estão 
satisfeitos com o rendimento da equipe.

Sempre reclamo por um bom futebol, mas no momento 
não há nada a cobrar do Fortaleza. Leva tempo para 
armar uma boa equipe de futebol. É preciso paciência! 
Se fosse vivo Neném Prancha diria uma máxima 
que arrefeceria os ânimos de alguns tricolores: “O 
apressado não tem sorte”

SERGIOREDES@OPOVO.COM.BR

SERGIO 
REDES ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS QUINTAS

ERRAMOS
Esportes (1º/4/2021, página 25, “Velocidade e precisão”). Dife-
rentemente do informado no texto, o Ceará está no Grupo A da 
Copa do Nordeste, conforme tabela nesta edição.

Dezoito dias após a última 
partida disputada, o Fortale-
za Basquete Cearense voltou às 
quadras ontem. O Carcaliaon 
acabou sendo presa fácil para o 
vice-líder do NBB 2020-2021, o 
Minas, no ginásio da Asceb, sen-
do derrotado por 92 a 66. Com o 
resultado, o Tricolor caiu para a 
8ª colocação da tabela, enquanto 
o Minas segue na vice-liderança 
do torneio. Os quatro primeiros 
avançam direto para as quartas 
de fi nal, enquanto 5º ao 12º se en-
frentam nas oitavas.

O time cearense chegou para o 
jogo com um importante desfal-
que. Com um incômodo no joe-
lho, o armador Brite foi poupado 
da partida. A ausência do atleta 
fez diferença no duelo, que sofreu 
para se impor ofensivamente. No 
primeiro quarto, com erros em 
excesso, o Carcalaion foi supera-
do por 22 a 9. O grupo comandado 

por Alberto Bial fez um segundo 
quarto melhor, conseguiu equili-
brar com bolas cesta de três — 
marcadas principalmente por 
Schneider — e foi para o inter-
valo perdendo apenas por 39 a 31, 
com oito pontos de diferença.

Nos dois quartos fi nais, entre-
tanto, o Fortaleza BC voltou a ser 
superado. No terceiro período, 
embora o Carcalaion tenha feito 
um jogo disputado, o Minas ven-
ceu por 25 a 19; no último quar-
to, a equipe mandante des-
lanchou ao vencer por 28 a 16, 
fi nalizando o embate em 92 a 66.

Schneider foi o cestinha do For-
taleza BC na partida com 13 pontos. 
Batista, do Minas, foi o craque da 
partida, com 17 pontos e 11 rebotes.

Na próxima rodada, o Forta-
leza BC enfrenta o Bauru em jogo 
realizado no próximo sábado, 3, 
às 16h45min. (Iara Costa / Es-

pecial para O POVO)

Minas 92x66 Carcalaion. Reta fi nal da temporada

Fortaleza BC perde no retorno do NBB

LUÍSA XAVIER/FBC

MATHIAS disputam o “bola ao alto” 
no início da partida

NORDESTÃO   GRUPO A

Classificados 
para segunda fase

TIME PG J V
1º CRB 11 6 3
2º Bahia 10 6 3
3º Ceará 10 6 2
4º Sampaio Corrêa 9 6 2
5º Treze 8 6 2
6º Confiança 7 6 1
7º 4 de Julho 5 5 1
8º Santa Cruz 3 6 1

CLASSIFICAÇÃO

NORDESTÃO   GRUPO B

Classificados 
para segunda fase

TIME PG J V

1º Fortaleza 11 6 3
2º CSA 9 6 2
3º Vitória 9 6 2
4º ABC 8 5 2
5º Salgueiro 7 6 2
6º Altos 7 6 2
7º Sport 5 6 1
8º Botafogo-PB 4 6 0

CLASSIFICAÇÃO
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Anunciada na noite da última 
quarta-feira, 31, a contratação 
do zagueiro Marcelo Benevenu-
to movimentou os bastidores do 
Fortaleza. Alvo do clube desde o 
início da temporada, o nome do 
defensor de 25 anos gerou críti-
cas de parte da torcida — em 
particular a feminina — em ra-
zão de uma acusação de agres-
são a uma ex-namorada. O 
clube do Pici, entretanto, se res-
guardou no contrato e bancou 
a chegada priorizando a parte 
técnica, O POVO apurou.

O jogador carioca entrou em 
pauta no Leão a partir do desejo 
de reformulação do elenco após 
o Campeonato Brasileiro de 2020 
e era uma das prioridades para 
a zaga. O objetivo de mudar no-
mes e baixar a média de idade do 
grupo atingiu também o sistema 
defensivo, que terminou a com-
petição nacional em baixa.

“A gente realmente tinha uma 
necessidade de rejuvenescer o 
nosso grupo. Era um grupo que 
tinha a média de idade alto, e a 
gente se preocupou muito com 
isso, em reduzir essa média de 
idade. Por isso a gente optou 
pela vinda de alguns jogadores 
mais jovens e também valorizar 
o trabalho que foi feito no sub-
23 do clube”, explicou o execu-
tivo de futebol Sérgio Papellin, 
em entrevista coletiva na última 
terça-feira, 30.

Com alto salário e criticado 
pela torcida alvinegra pelas más 
atuações, Benevenuto entrou na 
mira do Tricolor. O Botafogo-RJ 
recusou as primeiras sonda-
gens, mas reavaliou a posição 
pela questão fi nanceira, agora 
que disputará a Série B.

Comandado por Marcelo 
Chamusca, o Glorioso cogitou 
transação casada envolvendo o 
volante Juninho, mas as cifras 
eram acima da realidade e as 
conversas não avançaram — o 
meio-campista rumou para o 
América-MG, que jogará na elite 
em 2021. O Fortaleza aproveitou 

o período para negociar com o 
próprio zagueiro e recebeu sinal 
verde, restando a liberação dos 
cariocas, o que ocorreu nesta 
semana.

A chegada à Capital, porém, 
foi reprovada por uma fatia dos 
torcedores tricolores. Marcelo 
Benevenuto foi acusado de agre-
dir uma ex-namorada em 2017, 
no Rio de Janeiro. O delegado 
responsável pelo caso pediu o 
arquivamento do inquérito, mas 
o Ministério Público ofereceu 
denúncia no fi nal do ano passa-
do. O movimento FEC para Elas, 
formado por torcedoras, mani-
festou-se contra o acerto. Após 
a confi rmação, reafi rmou posi-
ção e informou que não prestará 
apoio ao futebol masculino pro-
fi ssional enquanto o zagueiro 
estiver no Pici.

O POVO apurou que a rejei-
ção chegou a ser avaliada pela 
diretoria, que optou em dar 
um voto de confi ança enquan-
to o caso segue na Justiça e 
crê em retorno técnico impor-
tante se o defensor retomar o 
desempenho de temporadas 
anteriores. Em nota, o clube 
ponderou que “não cabe a an-
tecipação qualquer ação con-
denatória” e divulgou que “fi r-
mou cláusula contratual que 
possibilita a rescisão, a qual-
quer tempo, em caso de haver 
condenação judicial do atleta”.

Benevenuto chega ao Forta-
leza por empréstimo até o fi nal 
desta temporada. A zaga tam-
bém ganhará outro reforço nos 
próximos dias: Titi, de 33 anos, 
que está no Göztepe, da Tur-
quia. No momento, o grupo de 
Enderson Moreira conta com 
Quintero, Wanderson, Jackson 
e João Paulo para o setor.

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

NOVO FOCO 
DE INCÊNDIO
| POLÊMICA | FORTALEZA PRIORIZA CRITÉRIO TÉCNICO E ENFRENTA 

REJEIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE BENEVENUTO, EXBOTAFOGO

AFONSO RIBEIRO

afonso.ribeiro@opovo.com.br

ZAGUEIRO Marcelo Benevenuto vem para 
o Fortaleza por empréstimo do Botafogo

OLHO  CLÍNICO
.NEM as paredes, confesso. Preleção, ainda no hotel 5 

estrelas da Beira-Mar, que se tornou talismã do Ceará, pois 

é lá que o time se concentra, o técnico Guto Ferreira, ao 

anunciar a escalação aos jogadores, não foi prolixo como é 

do seu feitio. Em poucas palavras revelou como queria ver o 

Ceará jogar contra o CSA.

 .“VAMOS entrar marcando alto,  deixando o adversário 

acuado, sem respirar, dentro do seu próprio campo, atuando em 

velocidade pelas extremas explorando o Mendoza, com a meia-

cancha apertando o cerco em apoio aos atacantes”..CURTO e fino, o técnico alvinegro não descobriu a pólvora, 

nem a mirra. A vantagem de atuar em casa revela sempre este 

retrato falado. Cabe ao anfitrião dar as cartas, mostrar que em 

seu terreiro quem manda é ele e quem canta de galo também..TORNOU-SE praxe que os primeiros 20 minutos podem 

definir o destino de uma partida de futebol. Ou não. Com as 

rédeas do jogo na mão, ajudado pelo fator psicológico, a pressão 

vem na esteira de tudo isso. Se conseguir aproveitar as chances 

que vão surgindo, fica mais próximo da vitória. Se deixar passar 

este tempo e o adversário começar a respirar aliviado, o figurino 

pode trocar de mãos..GOL de Mendoza aumentou ainda mais a pressão 

alvinegra, eclipsou o CSA por algum tempo, o suficiente para o 

Ceará começar a asfaltar o caminho da vitória, só sacramentada 

no segundo tempo, através de Vizeu. Meio gol, porém, foi do 

colombiano, dono da bola, dono do jogo.

 COMO UMA LUVA.VINDA de Mendoza, embora as fichas fossem apostadas no 

outro colombiano, Gonzalez, caiu como uma luva. Não demora, 

ele vai virar xodó da torcida alvinegra..MENOS por ser um craque, pois tem suas limitações, 

sim, por se tratar de um ponta autêntico, velocista, como Guto 

sempre quis. Ano passado bem que ele experimentou mas não 

encontrou o nome ideal.

 CAMINHO DAS PEDRAS.CHEGADO a uma cautela, cartilha que ele sempre adotou 

por onde passou, Guto é da mesma escola do técnico Tite. Não 

adianta jogar bonito pra plateia e não vencer. Adotou o lema 

ditado pela própria vida — o apressado come cru. O cauteloso é 

mais fácil encontrar o caminho das pedras..FOI lendo esse script que o Ceará fez toda a travessia do 

Brasileirão ano passado, sem sofrer muitos abalos sísmicos..BEM verdade que, por alguns momentos sofreu pequenos 

acidentes de percurso, menos porque alterasse sua forma de 

ser, muito mais pelo poderio dos adversários do andar de cima, 

aqueles que são sempre candidatos ao título do Brasileirão. 

Onde se colocou o Ceará na competição? Dentro daquilo que 

se esperava. Podia ter chegado um pouco mais acima, pré-

Libertadores por exemplo. Não conseguiu mas a Sul-Americana 

lhe ficou de bom tamanho..ESTA mesma lição não foi aprendida pelo rival Fortaleza, menos 

porque não quisesse, mais pelos efeitos danosos da fuga do técnico 

Ceni que, em plena competição trocou o Tricolor pelo Flamengo..AQUI pra nós. Quem, em seu lugar, ambicioso que Ceni 

sempre foi, não faria o mesmo? Só que em seu caso,  ao invés de 

sair pela porta da frente, optou por sair pelos fundos. O baque foi 

tão grande que o Fortaleza salvou-se do rebaixamento, porque 

o Vasco deu seu quinhão de colaboração,  comboiado por uma 

campanha calamitosa.

 NÚMEROS IMPLACÁVEIS.COMO números são implacáveis, Ceará sempre levou 

vantagem sobre o CSA nas estatísticas, espécie de freguês..AJUDADO pela boa campanha que vem realizando no 

Nordestão, tantos jogos sem perder, do time alagoano se 

esperava muito mais. Não decepcionou, mas também não 

brilhou, ofuscado pela boa atuação do Ceará. .MAL comparando, e com o devido respeito, o CSA é um time 

bonitinho, bem delineado em suas linhas, mas falta-lhe aquilo 

que se chama poder de fogo. Pode até ameaçar cruzar a linha de 

chegada, mas começa a tremer só em vê-la se aproximar.

 PROCURA-SE.COM uma lupa, tamanho gigante, procura-se aquela bola 

redonda do Vina do ano passado. Traçando um paralelo com o 

da edição deste ano, está muito aquém. .DUAS, uma. Ou já são os efeitos do contrato nababesco 

que nunca sonhou fazer, garantindo-lhe dois anos de bolada 

apetitosa em seu contracheque mensal. Ou, por outra, está 

jogando com as chuteiras erradas..RENOVAÇÃO de contrato em bases quase três vezes 

maiores sempre será uma faca de dois gumes. Por enquanto, o 

Vina tão precioso da jornada passada não passa de um fantasma 

ambulante, zanzando dentro de campo..ESTA cena lhe foi roubada pelo colombiano Mendoza, aquele 

que joga o tempo todo sorrindo. Também não se sabe por quê.
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