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O poderoso centrão: 
como o bloco partidário 

infl uencia Jair Bolsonaro
REPORTAGEM,PÁGINAS 12 A 15

POLÍTICA

O QUE 
A CIÊNCIA 

SABE SOBRE O

Refazer os passos de Jesus no tempo e no espaço. Para cientistas, 

o pregador de Nazaré inspirou mensagens de amor, mas foi 

também personagem de carne e osso  CIÊNCIA&SAÚDE,PÁGINAS 24 A 27

JESUS 
HISTÓRICO

Ex-governador do Ceará, Adauto 
Bezerra morre de Covid-19 aos 94 anos
PÁGINAS 7 E 8

NOTÍCIAS
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FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

IMBRÓGLIO ENVOLVENDO o Ministério da Defesa, iniciado 
na última segunda-feira e que terminou em queda conjun-
ta do ministro Fernando Azevedo e Silva e dos três coman-
dantes das Forças Armadas, pode até ter sido pacificado, 
mas deixou uma série de perguntas ainda sem respostas. 
E que, para o bem da nação e suas instituições, não podem 
nem devem permanecer desta maneira.

Segundo vários veículos de imprensa registraram, a 
troca de Azevedo e Silva teria sido motivada, entre outras 
razões, pelo incômodo do presidente Jair Bolsonaro com 
a falta de alinhamento maior entre as Forças Armadas e o 
Palácio do Planalto. O aborrecimento do presidente teria 
se dado sobretudo com o agora ex-comandante do Exérci-
to, Edson Pujol, que teria recusado demonstrações públi-
cas de apoio da Força ao presidente e seu governo.

Pelo andar dos acontecimentos, parece seguro afi rmar 
que o interesse de Bolsonaro não se sobrepôs no caso. Após 
demitir Azevedo e Silva, comandantes das três Forças Ar-
madas se uniram em protesto, e a pressão em torno do 

caso obrigou o presidente a, respeitando critério de an-
tiguidade, indicar o cearense Paulo Sérgio Nogueira para 
o comando do Exército. Um general que até recentemente 
dava entrevistas com pontos de vista que contrariam dire-
tamente a cartilha do Planalto.

É algo que nunca ocorreu antes na República. Grave de-
mais, portanto, para fi car no “disse me disse”. É preciso que 
o governo esclareça a questão, explicando com transpa-
rência quais foram os critérios para o dominó verde-oliva 
em Brasília. E que, para além de notas e posicionamentos 
soltos, tome atitudes no sentido de confi rmar que respeita 
a democracia e segue seus ritos e normas.

Na semana que vem, o Senado pautará convite para 
que o novo ministro da Defesa, general Braga Netto (foto), 
explique o impasse. É uma oportunidade para o Exército 
– centenário, respeitado pela população e indispensável 
para a manutenção da soberania do País – esclareça os 
limites que mantém na relação com governante que seja. 
Qualquer coisa menos que isso seria diminuir a farda.

UM MINISTRO,  MILITARES E MUITAS PERGUNTAS

Carlos 
Mazza
JORNALISTA 
DO O POVO

Três movimentos apontam que 
eleições de 2022 já começaram   

Os recordes que a pandemia gera 
nos números e em nossas vidas

Henrique 
Araújo

Sara 
Oliveira

JORNALISTA 
DO O POVO

JORNALISTA 
DO O POVO

PELO MENOS TRÊS movimentos eviden-
ciam que as eleições de 2022 estão na rua. 
O primeiro deles é a troca de ministros 
operada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
abrindo mais espaço ao centrão e redu-
zindo a margem de influência de outros 
grupos dentro do Governo, como os seto-
res mais ideológicos. O gesto sugere que 
Bolsonaro tenta compor uma base com 
dois objetivos em mente: impedir eventual 
pedido de impeachment e assegurar um 
núcleo mais coeso de legendas que possa 
sustentar o seu projeto de reeleição. Na 
proa dessa engenharia partidária, estão 
siglas como o PL e o PP do deputado fede-
ral Arthur Lira. O segundo passo de olho 
em 2022, este mais escancarado, é a car-
ta assinada por seis potenciais presiden-
ciáveis: Ciro Gomes (PDT), Luciano Huck, 
os tucanos João Doria e Eduardo Leite, 
Henrique Mandetta (DEM) e João Amoê-
do (Novo). O manifesto interessa menos 
por seu tema (uma defesa genérica da de-
mocracia) do que por colocar lado a lado 
atores políticos diretamente empenhados 

MORTES Desempenho que supera mar-
cas anteriores e limites. Muito conheci-
da na área esportiva, a palavra recorde 
ganhou novas e recorrentes aplicações 
na pandemia. Em Fortaleza, houve re-
corde de vacinação contra a Covid-19 
em um único dia: 28.434 pessoas toma-
ram a primeira dose do imunizante na 
Sexta-feira Santa.

O Estado registrou, um dia antes, o 
recorde em uma só remessa de vacinas 
que chega em solo cearense: 371.750 do-
ses. A ampliação de leitos em unidades 
de saúde públicas e privadas também 
tem batido recordes de tempo, espaço e 
mão de obra. São números que dão fôle-
go neste mais de um ano da convivência 
com o novo coronavírus.

Mas o ar logo em seguida já parece 
faltar, quando constatamos o assus-
tador recorde diário de mortes pela 
doença no Brasil. Mais de mil, mais de 
dois mil, mais de três mil... infelizmen-
te, a expectativa é de que o próximo li-
mite a ser superado será o dos quatro 

numa costura que tente romper a polari-
zação entre o PT e Bolsonaro. Se vai resul-
tar numa terceira via, são outros quinhen-
tos. Fato é que o documento é indício claro 
de que os nomes que subscrevem o texto 
estão procurando jogo no mesmo campo. 
Por fim, há a ruidosa entrevista concedida 
pelo ex-presidente Lula ao jornalista Rei-
naldo Azevedo (sim, o mesmo que cunhou 
o termo “petralha”). Noves fora os gracejos 
do Tio Rei, o bate-papo serviu para que o 
petista reafirmasse disposição de concor-
rer ano que vem e expusesse o que pensa 
sobre o grupo que assina a carta pela de-
mocracia - cinco dos quais fizeram cam-
panha por Bolsonaro em 2018.

mil mortos em um só dia. Nunca vimos 
tamanha tristeza. Nunca sentimos tan-
to o misto dos melhores e piores núme-
ros gerados por uma doença.

E aqui citamos apenas as estatísticas 
ofi ciais. Mas quantos recordes cada um 
de nós tem superado diariamente? Seja 
na linha de frente, no home o  ce, com 
as perdas, os medos, os fi lhos, nas re-
lações de gênero. Quantos de nós já ba-
teu o recorde de pensamentos positivos 
para seguir em frente? 

Que os números de vacinas aumen-
tem e as mortes diminuam. E que consi-
gamos sempre conquistar um novo pó-
dio para nossos recordes de superação.

EDIÇÃO: ERICK GUIMARÃES  |  ERICK@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

A SEMANA
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RONI RODRIGUES

O 
relógio marcava 

12 horas do dia 22 

de março quan-

do o fi sioterapeuta 
Roni Rodrigues in-

formou à paciente 
Regina Pires, 56 anos, que ela, fi -
nalmente, havia apresentado me-
lhora em seu quadro clínico. Após 
10 dias de internação e luta contra 
a Covid-19, dona Regina leu pelas 
mãos de Roni mensagens de for-
ça enviadas pela “’Vida”: “Vamos 
respirar agora fora desse tubo?”

O fi sioterapeuta utilizou pla-
quinhas feitas pela equipe de 
saúde da Unidade de Tratamen-
to Intensivo (UTI) do Hospital da 
Mulher de Fortaleza, para anun-
ciar a recuperação da paciente 
que estava intubada. O gesto foi 
gravado e o vídeo rapidamente 
circulou pelas redes sociais, emo-
cionando o público que agradeceu 
o cuidado dos profi ssionais e res-
saltou o alívio de ver cenas assim 
diante de tanta tragédia. 

Roni Rodrigues, 33 anos, há 

quatro anos atua como fi siote-
rapeuta intensivista. Ele está na 
linha de frente desde o início da 
pandemia, chegou a contrair a 
doença, mas se recuperou breve-
mente. Em sua jornada, Roni se 
apega ao que chama de “amuleto” 
tatuado na pele: a fé.

O POVO - Como surgiu a ideia 
de dar a notícia dessa forma 
para a paciente?

TENHO UM AMULETO 
TATUADO À PELE: A FÉ

2 DEDOS DE PROSA com

Roni Rodrigues - Surgiu a 

partir do momento que identifi-
camos o aumento da inquietude e 
ansiedade nos pacientes. Eles es-
tavam ficando cada vez mais de-
primidos em meio a esse caos que 
estamos vivendo. Quando você 
passa a ser paciente com essa 
doença e ela se agrava, levando 

você a uma UTI, complica mais 
ainda. E nós [profissionais], por 
vermos que esses pacientes estão 
há tanto tempo longe da família, 
buscamos — seja na intubação, 
ou na extubação, seja em uma ati-
vidade fisioterápica — trabalhar 

de uma forma carinhosa. A ideia 

das plaquinhas, por exemplo, já 
tem um tempo que fazemos, po-
rém, nunca havíamos divulgado 
na mídia. Mas a pedido do filho de 
um paciente resolvemos publicar. 
O caso da dona Regina foi um dos 

que mais me chamou atenção, 
tenho diversos casos, mas o da 
dona Regina foi muito especial 
porque nós nos apegamos muito 
um ao outro.

OP - Qual a importância do 
trabalho humanizado em 
momento tão crítico?

Roni - O trabalho humaniza-
do dentro de uma UTI tem de 
ser realizado não só por causa 
de uma pandemia, ele tem que 
ser realizado para que a gente 
possa quebrar essa cultura en-
raizada de que a UTI é um lugar 
de morte, um local de final de 
vida. Pelo contrário, aqui é um 
lugar de cura, de tratamento, 
de recuperação, para que a gen-
te possa devolver o paciente o 
mais rápido para o seio familiar. 
Quando você alia técnicas, ma-
nobras e procedimentos junto 
da humanização faz com que os 

processos sejam menos doloro-
sos, menos ansiosos e a gente 
consiga conquistar um elo entre 
paciente, profissionais e família.

OP - E o que o senhor 
espera e acredita para os 
próximos dias?

Roni - Eu tenho um amuleto 
que carrego todos os dias tatuado 
no meu corpo: fé. Acredito que os 
próximos dias serão dias de fé, de 
esperança que dias maravilhosos 
e prósperos virão. O conselho que 
eu dou para todas as pessoas é 
que não deixem de acreditar, não 
deixem de confiar nos profissio-
nais da saúde. Nós estamos dan-
do o nosso melhor todos os dias. 
E continuem contribuindo com a 
gente da seguinte forma: evitan-
do aglomerações, usando más-

cara, álcool em gel, mantendo o 
distanciamento social, para que 
os casos não aumentem e a gente 
possa trabalhar para recuperar o 
mais rápido possível aqueles que 
já estão em situação crítica.
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“Nunca escondeu 
projeto golpista... 

só não entende 
quem não quer ver”

FELIpE SANTA crUZ, presidente da oab 
nacional, sobre o presidente Jair bolsonaro

Mauri Melo
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“Nesse período, preservei 
as Forças Armadas como 

instituições de Estado”
FErNANDo AZEvEDo E SILvA, ex-ministro da Defesa, em nota oficial, na qual 

comunicou que deixaria o cargo. Ele foi substituído pelo general Braga Neto. A 
troca teria acontecido após pressão do presidente por uma adesão maior das 

Forças Armadas nas questões políticas do país

“O ministro Fernando Azevedo vinha fazendo um bom trabalho, mas 
para alocação, acomodação das posições, foi pedida a sua”

rIcArDo bArroS (PP-RR), deputado federal, líder do governo na Câmara, sobre a troca de comando no Ministério da Defesa

“As Forças Armadas não estão aí 

para dar apoio ao governo. Elas 

são uma instituição de Estado”

“Não se imagine que se possa lançar as Forças Armadas em uma 
aventura. Os militares não ficam embarcando em qualquer canoa”

GENErAL cArLoS ALbErTo DoS SANToS crUZ, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à revista Piauí, 
sobre a crise causada pela troca de comando do Ministério da Defesa

aurelio alVes

“pErDI compLETAmENTE A 
ExpEcTATIvA NA rEGENErAção Do 
boLSoNAro... o probLEmA DELE é 
méDIco. é pSIqUIáTrIco, Não é Um 

probLEmA poLíTIco”

TASSo JErEISSATI (PSDB-CE), senador, no programa 
Manhattan Connection, admitindo que o impeachment é 

uma alternativa ante o cenário vivido pelo Brasil em meio à 
pandemia do novo coronavírus

mArco AUréLIo mELLo, ministro do STF, sobre a 
decisão do presidente de Jair bolsonaro da troca de 

comando do ministério da Defesa

“Não nos 

enganemos: 

a pressão do 

impeachment 

vai aumentar, a 

impopularidade 

do presidente vai 

crescer... Ele insiste 

nos seus piores 

comportamentos, 

isso vai aumentar 

a pressão do povo 

sobre o Congresso”
ALESSANDro moLoN (Psb-rJ), 

deputado federal e líder da oposição, 
em entrevista ao UOL

“DIScorDo DE 
TASSo... oS 

DISpArATES Do 
prESIDENTE 

Não ESTão No 
âmbITo DA SAúDE 
mENTAL. ISSo TEm 

TrATAmENTo. 
São poSIçõES 

poLíTIcAS 
DELIbErADAS E 
coNScIENTES. 

AINDA qUE 
ESTEJAm AbAIxo 
DA FroNTEIrA DA 

cIvILIZAção”

érIco FIrmo, jornalista em 
sua coluna no O POVO
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“Nada devo à receita Federal. 
ao ser autuado, embora 

discordasse da autuação, 
paguei o valor iNdevidameNte 

cobrado, me reservaNdo o 
direito de pedir a restituição 

do que me perteNce por direito”

william boNNer, âncora do Jornal Nacional, sobre a 
autuação da receita Federal. a operação da receita aos 
profissionais da Globo é apontada como perseguição à 

emissora por conta da postura da emissora em relação ao 
governo Bolsonaro

mais Frases mais.opovo.com.br

M
a

r
c

el
lo

 c
a

s
a

l 
Jr

/a
G

ên
c

ia
 B

r
a

s
il

“as Forças 
armadas 

acabaram 
assumiNdo a 

respoNsabilidade 
de paciFicar o 

país, eNFreNtaNdo 
os desgastes 

para reorgaNizá-
lo e garaNtir 
as liberdades 
democráticas”

geNeral braga Netto, novo 
ministro da Defesa, na ordem do 
dia, sobre o golpe militar de 1964
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“pelo amor de deus, bolsoNaro, 
aceite o comaNdo da ciêNcia! 

Fecha a boca! assim como você diz 
que Não sabe Falar de ecoNomia, 

Não Fale de saúde, deixe seus 
miNistros Falarem, o pessoal do 

sus, os goverNadores”

luiz iNácio lula da silva, ex-presidente da 
república, em entrevista jornalista reinaldo azevedo, 

criador do termo petralha

reprodução

“Resistirá e toda raça então 

enaltecerá nosso pessoal do SUS”
lulu saNtos, 67, cantor e compositor, que, ao ser vacinado 
contra a covid-19, cantou a música ‘a cura’, misturando com o 

agradecimento ao sus

“o Negócio é 
sério, geNte. 
o Negócio é 
muito sério... 
Fiquem em 
casa! se 
precisarem 
sair, use 
máscara!”

Joelma, 
cantora, em 
seu instagram, 
contanto sobre 
as sequelas 
que ainda tem 
desde que pegou 
covid-19, em 
Julho do ano 
passado

“liberdade de expressão, respeito aos direitos iNdividuais, Justiça para todos, 
direito ao voto e ao protesto. tudo isso só acoNtece em regimes democráticos. 

Fora da democracia o que existe é o excesso, o abuso, a traNsgressão, o 
iNtimidameNto, a ameaça e a submissão arbitrária do iNdivíduo ao estado”

trecHo do Manifesto pela consciência Democrática, assinado por seis pré-candidatos à presidência da república em 2022, no contexto da crise 
militar no governo Bolsonaro e o aniversário de 57 anos do golpe militar de 1964. por ordem alfabética, assinaram por ciro Gomes (pDt), eduardo 

leite (psDB), João amoêdo (novo), João Doria (psDB), luiz Henrique Mandetta (DeM) e luciano Huck (sem partido)

“Temer não só desejava 
o impeachment como 
lutou por ele de todas 

as maneiras”
eduardo cuNha, ex-presidente da câmara 
Federal, no livro ‘tchau, Querida — o Diário do 

impeachment’, que será lançado dia 17 de abril. o 
trecho foi antecipado pela revista Veja

“Assim como qualquer 

empresa, a Globo é passível 

de fiscalizações, tendo 
garantido por lei também o 

direito de questionar, em sua 

defesa, possíveis cobranças 

indevidas do fisco”
trecHo da nota da central Globo de comunicação, depois 

que o âncora e editor-chefe do Jornal nacional, William 
Bonner, recebeu uma autuação milionária da receita 

Federal, por supostas irregularidades em contrato com a 
emissora. outros professionais

“A população 
brasileira, 
com apoio 
das Forças 
Armadas, 

impediu que 
o Movimento 

Comunista 
Internacional 
fincasse suas 

tenazes no 
Brasil”

geNeral hamiltoN mourão, 
vice-presidente da república, sobre o 
golpe militar de 1964, que completou 

57 anos na quarta-feira, 31/3
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ALAN NETO

FALE COM O ALAN: |  85 3255 6101ALAN@OPOVO.COM.BR

NOS BASTIDORES DA PANDEMIA

MÃO NA CUMBUCA

 . O QUE, afi nal, se passa nos 
bastidores de uma pandemia, jamais 
revelado? Sê-lo-á agora. As duras 
decisões do governador Camilo para tomar 
medidas difíceis, por vezes cortando a 
própria carne. Sem perder a sabedoria e 
a serenidade, há se saído mais forte nas 
adversidades. Duas armas poderosas para 
quem governa. Saber usá-las é uma arte.

 . NO dilema entre a saúde e economia, 
Camilo tem procurado equilibrar as 
decisões, de forma a não negligenciar a 
grave crise sanitária, não colocando em 
risco a vida das pessoas, tentando socorrer 
os sestores mais afetados, além das 
famílias mais vulneráveis. Faz tudo isso, 
em meio a ataques oportunistas e  crivado 
de bombardeio dos fake news.

 . CRISTÃO fervoroso, de rezar o 
terço ao dormir e acordar, Camilo soma um 
ritual em todas as reuniões importantes. 
Qual? Orar em silêncio, rogando a Deus pra 
iluminar suas ideias. Mantém um altar com 
imagens sacras tanto em casa, quanto em 
seu gabinete. Que continue com a mesma 
fé, para sempre tomar decisões sábias e 
acertadas. Este é o caminho. Não há outro.   

 TOP de linha da infectologia 
cearense, dr. Anastácio Queiroz 
não chega para quem quer. Sem 
perder a calma, a classe e a 
categoria, orienta a todos o que 
fazer e de que forma enfrentar 
o vírus. Não deixa ninguém 
sem resposta, maioria das 
vezes passando da meia-noite. 
Do empresário Beto Studart, 
ganhou um vídeo comovente de 
agradecimento. Dr. Anastácio 
é espécime rara a encontrar-
se nos dias de hoje. Carrega 
consigo a humildade dos sábios. 
Parte que me toca, meu afeto, 
meu apreço, minha gratidão.

ÚLTIMO   PLANO

MONTANHARUSSA

 
 NESTE período de pandemia e crise econômica quem pagará as 
dívidas, mesmo com esse Refi s do prefeito? Esse parcelamento foi pra 
CMF e aprovado fora de tempo. Previsão pessimista de um viperino 
vereador: será um fi asco de arrecadação e aceitação. 

 
 E A FARAÔNICA nova Beira-Mar vertida de cabeça de RC? Não saiu 
do lugar, nem serve pra enfeite. Vai virar um monstrengo. Sarto nesta 
cumbuca não meterá a mão.

 
 PERGUNTINHA oportuna para a secretária Ana Estela. Qual o 
critério para escolha onde o idoso deve se vacinar? Injustifi cável sair 
da Aldeota e ser mandado para uma Policlínica em bairro distante. Um 
agravante a mais. Enfrenta longas fi las sem qualquer distanciamento 
social. Perigo de se contaminar começa ali.

 
 NÃO brinquem com rivalidade. Crato terá Faculdade de Medicina 
Pública, já que Juazeiro tem uma privada. Esta briga nem o padre 
Cícero pode apartar...

 
 AVESSO a oba-oba, o come-quieto presidente Antonio Henrique, da 
CMF, queda-se à realidade. É da sua autoria o projeto de concessão da 
Medalha Periguary de Medeiros ao secretário da Saúde, dr. Cabeto.

 
 TÃO bela, charmosa, atuante, Laura Jucá, é a xerifona de Sarto. 
É quem interdita estabelecimentos, comanda operações, aplica 
multas, no cumprimento do isolamento social. Explica-se. Laura é a 
superintendente da terrível Agefi s. 

.SUPERINTENDENTE do Shopping Benfi ca, Marcilene Pinheiro, é a convidada de honra do 
Pré-Congresso Internacional de Autismo no Brasil. Será online no próximo dia 8, as 14 horas. 
A 3a. edição do evento, acontecerá no Shopping Benfi ca, de 2 a 4 de dezembro deste ano..SUPERMERCADISTA, com toda aquela empáfi a, falando sobre crise da economia 
do Brasil, é de se contorcer de rir. Legislam em causa própria, escancaram suas 
portas aos clientes, os preços que se danem. E ninguém vai preso..DIA do Cuscuz. Nada contra. Vocês não perdem por esperar - vem aí o 
Dia da Rabada..BOTECO Praia, último reduto da boemia tupiniquim, despejado do local, 
procura um ponto pra se alojar. A cidade sem o Boteco perde a graça..PÁSCOA se foi. Respeite a montanha de ovo de Páscoa que sobrou. Nem a preço 
de banana conseguiram se desfazer. Odeio ovo de Páscoa. Argh!

 FOCO principal é combater a pandemia, usando de todos os recursos 
disponíveis, Camilo não desvia a atenção para mais nada. As demais 
secretarias (exceções feitas a Saúde, Sefaz e Segurança) são fi guras 

meramente decorativas. Viraram fumaça.

QUANTOS QUARTEIRÕES?
 SARTO Nogueira, emplaca 100 dias de PMF. Até hoje não conseguiu preencher 

toda equipe. No mínimo, já dobra dois quarteirões do Paço. E vem mais por aí.

CHAVE DO COFRE
 ENQUANTO Camilo concentra todo seu foco no combate a pandemia, não 

se preocupa com a arrecadação do Estado, deixando em poder da secretária 
Fernanda Pacobahyba a chave do cofre. Ela ganhou a confi ança do governador e 

forma hoje na linha de frente dos destinos do Estado. Os números da arrecadação 
comprovam a competência da Senhora Mão de Ferro. Linda, mas infl exível.

OPOSIÇÃO, ALERTA
 OS líderes políticos de oposição estão em alerta e perfeita sintonia, 

visando as eleições do próximo ano. Na linha de frente, capitão Wagner, 
senador Girão, Danilo Forte, Roberto Pessoa, Victor Valim e vários outros 

nomes que a eles se juntarão. Objetivo? Acabar com a dinastia dos Ferreira 
Gomes que se arvoram de donos da política cearense.

PARA OS ARES
 SÓ há uma solução pra resolver o problema do Acquário, transformado 
num gigantesco esqueleto de cimento. Qual cara-pálida? Implodi-lo. Pior 

seria se Cid Gomes tivesse construído a Ponte Estaiada, atravessando o 
Cocó de uma ponta a outra. Outro sonho quixotesco e mirabolante. 
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Cartola curta
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Título notíc

duas linhas mais uma

ethi arCanjo, em 17 de junho de 2015

Ex-governador do 
Ceará, Adauto Bezerra 
morre de Covid-19 
| Política|  Governador Camilo Santana (PT) 

declarou luto oficial no Estado pelos próximos 3 dias

ex-
governador do 
Ceará, adauto 

bezerra

O ex-governador do esta-

do do Ceará, Adauto Bezerra, 

morreu na madrugada de on-

tem, vítima da Covid-19, aos 

94 anos. Ele foi internado há 

cerca de 10 dias no Hospital 

Monte Klinikum com o diag-

nóstico de pneumonia. Tam-

bém empresário, ele foi depu-

tado e governador do estado 

entre 1975 e 1978.

O ex-gestor acabou con-

traindo a Covid-19 na unida-

de hospitalar em que esteve 

internado. Nas redes sociais, 

o governador Camilo Santa-

na (PT) declarou seus senti-

mentos de pesar à família e 

amigos do ex-parlamentar 

cearense. Camilo determinou 

período de luto no Estado pe-

los próximos 3 dias. 

“Recebi com muito pesar 

a notícia da morte do ex-go-

vernador do Ceará, Adau-

to Bezerra, aos 94 anos. Foi 

também deputado estadual, 

chegando a ser presidente da 

Assembleia Legislativa, depu-

tado federal e presidente da 

Sudene. Meus sentimentos a 

todos os familiares, amigos e 

admiradores do ex-governa-

dor”, disse o petista.

Natural de Juazeiro do Nor-

te, no interior do Ceará, Adau-

to nasceu no dia 3 de julho de 

1926. Filho de José Bezerra de 

Meneses e de Maria Amélia Be-

zerra de Meneses, sua família é 

radicada no sul do Ceará desde 

o século XVIII. Já com carreira 

militar, iniciou-se na política 

em outubro de 1958, quando foi 

eleito deputado à Assembleia 

Legislativa do Ceará (AL-CE) 

pela União Democrática Nacio-

nal (UDN). 

Durante a ditadura militar, 

em maio de 1974, foi indicado 

pelo presidente da República, 

general Ernesto Geisel, como seu 

candidato ao governo do Ceará. 

Eleito pela Assembleia Legis-

lativa do Ceará em outubro do 

mesmo ano, através de eleições 

indiretas, foi empossado no go-

verno em 1975 e esteve na gestão 

até 1978, quando renunciou para 

tentar vaga no Senado Federal.

 

Leia mais na página 8

Filipe pereira 
filipepereira@opovo.com.br
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Com sua morte nesse sábado, 3, o ex-go-
vernador Adauto Bezerra leva consigo uma 
parte considerável da história do ciclo polí-
tico cearense. Dono de diversos mandatos 
eletivos, o ex-parlamentar é personagem 
chave da máquina coronelista vigente no 
Estado. Em função das bênçãos dos gene-
rais de Brasília durante o regime militar, 
ainda no contexto de eleições indiretas 
para governos estaduais, manteve o auge 
de sua influência naquele período. 

Adauto inicia sua trajetória com um pa-
drão bastante inusual, a ida para a carreira 
militar mesmo pertencendo a uma família 
tradicional do Cariri, radicada no sul do 
Ceará desde o século XVIII. Ele ingressou na 
Escola Militar do Realengo, no Rio de Janei-
ro, então Distrito Federal, em fevereiro de 
1943, sendo declarado aspirante a oficial da 
arma de artilharia em dezembro de 1949.

Segundo o historiador e escritor cearen-
se Airton de Farias, o fato de um membro de 
uma família tradicional - conhecida como 
grande produtora ligada ao comércio de al-
godão - escolher a trajetória militar é algo 
“incomum na história do Ceará”. “Isso é algo 
diferente porque existe, por parte de uma 
elite brasileira, inclusive ainda hoje, um 
certo desprezo e desdém pela vida militar. 
Geralmente a carreira militar é direciona-
da por pessoas da classe média”, destaca.

Filiado à Aliança Renovadora Nacional 
(Arena), Adauto começa a ocupar cargos 
eletivos. Na legenda, elege-se deputado es-
tadual em novembro de 1966. Ao longo de 
três legislaturas, foi presidente da Assem-
bleia Legislativa por duas vezes, da Comis-
são de Orçamento e Finanças e de diversas 
outras comissões da casa. Em 1970, já com 
a patente de coronel, foi reconduzido para 
mais um mandato, concluído em 1975.

Tem início então o auge da influência dos 
“generais de Brasília” na política cearense. 
Indicado ao posto em maio de 1974 pelo pre-
sidente da República, general Ernesto Gei-
sel, por eleições indiretas, Adauto torna-se 
governador do Ceará. A partir daí, segundo 
Airton, imersa na tríade coronelista, a ges-
tão deflagra um processo de “moderniza-
ção conservadora”. 

“No geral, apostaram na indústria e 
em grandes obras de infraestrutura, em-
bora mantendo as práticas políticas mais 
tradicionais”, lembra o historiador.

A época, destaca o escritor, também 
é lembrada pelo constante uso de práti-
cas políticas muito questionáveis, como o 
clientelismo, apadrinhamento e violência 
políticas. “O Ceará ‘se modernizava’, mas 
as práticas políticas continuaram muito 
conservadoras”, avalia Airton. O modelo 
de gestão era executado “de costas para o 
mar”, ou seja, para o sertão. 

É nesse sentido que o ex-governador é 
referido pelo seu poder de cooptação dian-
te das lideranças políticas cearenses. Além 
de manter diálogo com o Planalto, o go-
vernador conservava, em semelhante aos 
demais coronéis, determinados grupos de 

| CeArá | Pesquisadores discutem 

principais marcas de Adauto Bezerra

Adauto: o último dos 

coronéis e a memória 

do ciclo dos militares

Parlamentares cearenses prestaram 
homenagens ao ex-governador do Cea-
rá, Adauto Bezerra, após sua morte aos 
94 anos nesse sábado, 3. O senador Tas-
so Jereissati (PSDB), opositor político 
de Adauto nos nos anos 80, comentou o 
falecimento. Nas redes sociais, o parla-
mentar destacou que o legado do ex-go-
vernador “com certeza será lembrado na 
história política cearense”.

O senador Cid Gomes (PDT) também 
prestou solidariedade. No Instagram, o 
pedetista afirmou que Adauto “dedicou-
se à política cearense durante muitos 
anos”, sendo presidente da Assembleia 
Legislativa do Ceará, deputado federal e 
superintendente da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 

O deputado federal Pedro Bezer-
ra (PTB) se dirigiu ao parente como um 
“importante revolucionário, que trilhou 
uma história marcante na política brasi-
leira e que agora descansa. O Ceará ama-
nhece mais triste com a partida do meu 
tio avô e ex-governador Adauto Bezerra. 
Mais uma vítima do COVID-19”, disse. 

O secretário de Saúde do Ceará, Dr. 
Cabeto, disse que o ex-governador “vi-
veu o protagonismo direto e indireto da 
política cearense” e seus méritos foram 
reconhecidos até pelos opositores. 

O deputado estadual Heitor Férrer 
(SD) lembrou da trajetória política de 
Adauto. Ele afirmou que o ex-parlamen-
tar teve uma vida pública “pautada pela 
seriedade” e realizou “marcante carreira 
política”. (Filipe Pereira) 

MeMórIA

Políticos cearenses 
destacam papel 
de adauto bezerra 

o prefeito do município de 
Palhano, ivanildo Nunes, 
conhecido como dinho, 
faleceu ontem por 
complicações da Covid-19. 
ivanildo era prefeito do 
município, distante 152 km de 
Fortaleza, desde 2016. aos 43 
anos, ele deixa esposa e três 
filhas. A Associação dos 
Municípios do estado do Ceará 
(aprece) publicou nota sobre o 
falecimento do gestor.

IvanIldo

LUTO 
PreFeitura de PalhaNo/reProdução

Wilson Brandão, secretário 
executivo do desenvolvimento 
agrário do Ceará, morreu 
ontem, em decorrência de 
complicações da Covid-19. o 
geólogo, natural de Fortaleza, 
tinha 65 anos e havia sido 
nomeado secretário executivo 
da Sda em 2019.o governador 
Camilo Santana postou em suas 
redes sociais mensagem de 
pesar pela morte do secretário 
e fez menção às demais vítimas 
da pandemia.

wIlson

divulgação

Morreu ontem, também vítima 
da Covid-19, o delegado 
Francisco lusimar Cunha de 
Moura, ex-presidente do 
Sindicato dos delegados de 
Polícia Civil do Ceará (Sindepol), 
atualmente Associação dos 
delegados de Polícia do Ceará 
(adepol). lusimar de Moura 
também era professor 
universitário. ele teve o quadro 
de saúde agravado sexta-feira, 
quando precisou de intubação.

lusImar

arQuivo

comando, entre eles prefeitos e deputados. 
“É chamado de acordo dos coronéis. Eles 
tinham divisões e disputas, mas os três co-
mandavam o Ceará’, conclui o escritor. 

Para o cientista político Cleyton Mon-
te, o ex-governador será lembrado por 
saber trabalhar sua articulação política 
no sentido de mobilizar recursos para o 
Ceará. “O Adauto vai ficar na história po-
lítica como uma figura de nome e de des-
taque, justamente porque simboliza um 
articulador político da era dos coronéis. 
Era um político que conseguiu desenvol-
ver uma série de programas dentro da 
gramática política daquela época”, ava-
lia. (Filipe Pereira) 
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Com 84 anos, o cantor e com-
positor Agnaldo Timóteo morreu 
na manhã de ontem, por com-
plicações da Covid-19. Ele esta-
va internado desde o dia 17 de 
março em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Casa 
São Bernardo, na Barra da Tiju-
ca, Rio de Janeiro (RJ). Timóteo 
precisou ser intubado dez dias 
depois e sexta-feira apresentou 
piora no quadro de saúde.

Em vídeo e em texto publicados 
no Instagram, o sobrinho do ar-
tista, Timotinho, confirmou o óbi-
to e agradeceu pelo carinho das 
pessoas que acompanham o per-
fil. Na nota compartilhada na rede 
social, a família agradeceu aos 
profissionais da unidade de saúde 
em que o cantor foi atendido.

“É com imenso pesar que co-
municamos o falecimento do 
nosso querido e amado Agnaldo 
Timóteo. Agnaldo Timóteo não 
resistiu as complicações decor-
rentes do Covid-19. Temos a con-
vicção que Timóteo deu o seu Me-
lhor para vencer essa batalha e a 
venceu! Agnaldo Timóteo viverá 
eternamente em nossos corações! 
A família agradece todo o apoio e 
profissionalismo da Rede Hospital 
Casa São Bernardo nessa batalha.

A família informa que a cor-
rente de fé, com pensamentos po-
sitivos e orações, permanecerá, 
em prol de um mundo melhor!”, 
diz a nota. Os médicos acreditam 
que o cantor foi infectado entre a 
primeira e a segunda dose da va-
cina contra a Covid-19.

Paulo Gustavo

O ator e comediante Paulo 
Gustavo apresentou piora no 
quadro clínico de Covid-19 na 
sexta-feira, 2. Ele foi submeti-
do ao tratamento de terapia por 
Oxigenação por Membrana Ex-
tracorpórea (ECMO), um equi-
pamento que funciona como um 
pulmão artificial. O humorista 
está internado desde o dia 13 de 
março em um hospital do Rio de 
Janeiro e no dia 22 do mesmo 
mês precisou ser entubado.

Paulo Gustavo havia apresen-
tado melhora da função pulmo-
nar na ultima quinta-feira, 1º. A 
equipe médica responsável pelo 
tratamento informou que o es-
tado do ator é estável. “Optamos 
pelo início da terapia coadju-
vante com ECMO, com o objetivo 
de permitir uma melhor recu-
peração da função pulmonar. 
Após o agravamento ocorrido, a 
situação permanece estável nas 
últimas horas”, esclarece a nota.

Estado de 
saúde do ator 
apresenta piora

Cantor Agnaldo Timóteo 
morre aos 84 anos
| COvId-19 |  O cantor e compositor estava internado desde 17 de março. 

Com piora no quadro, ele precisou de intubação no último dia 27

todas as bossas/tV brasil

AgnAldo TimóTeo começou a apresentar 
falta de ar na última terça-feira
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Ontem, 3, um total de 28.775 
pessoas receberam doses da 
vacina contra a Covid-19 em 
Fortaleza. Hoje, 4, o dia será 
dedicado a quem perdeu a data 
agendada originalmente. Um 
mutirão será realizado no Cen-
tro de Eventos e na Arena Cas-
telão das 9 às 17h.

Serão vacinados os públicos 
da segunda fase (62 a 74 anos), 
assim como da primeira (acima 
de 75 anos). É necessário com-
provante de agendamento pré-
vio, documento de identidade 
com foto, CPF e comprovante de 
residência. A imunização será 
por drive-thru, mas haverá es-
paço para atender quem utilizar 
outros meios de transporte.

Os dados mais atualizados 
da vacinação no Ceará são de 
sexta-feira, 2. Foram aplicadas 
1.101.913 doses. No Estado, 37 
cidades teriam vacinas retidas 

por determinação do Tribunal 
Regional Federal da 5.ª Região 
(TRF-5), por não atingirem 85% 
de aplicação das doses rece-
bidas. Ontem, o Conselho das 
Secretarias Municipais de Saú-
de (Cosems/CE) divulgou nota 
em que afirmou que não houve 
diálogo sobre a meta e a pena-
lidade.

Os municípios afirmam que 
fatores como velocidade de co-
nexão da internet nas unidades 
e congestionamento do sistema 
podem atrasar o lançamento 
das informações informadas em 
formulário criado pela Secreta-
ria da Saúde do Ceará (Sesa).

Outro ponto é que há mais 
pessoas para a faixa etária do 
que o estipulado pelo Estado em 
alguns municípios. O Cosems/CE 
solicitou revisão da penalidade. 
(Gabriela Custódio, Lara Viei-

ra e Wanderson Trindade)

riCardo StuCkert/divulgação

Um DoS vacinados no País foi lula

Vacinação deste domingo 
será para quem perdeu a data
| FOrTAlezA | A Capital bateu novo recorde de imunizados em um dia

reProdução do inStagram

cIro também 
foi vacinado 
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| ACORDOS| Mudanças na composição 

do Planalto selam casamento 

entre Bolsonaro e centrão. Com 

popularidade em baixa, presidente 

fi ca mais dependente do bloco 

BOLSONARO 
NAS MÃOS DO 

Presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL) não é 
nenhum Michael Corleone, perso-
nagem de “O poderoso chefão”, mas 
sabe como conseguir o que quer. E 
se o que o parlamentar pretendia 
era obter espaço no alto escalão 
do governo de Jair Bolsonaro (sem 
partido), esse desejo começou a se 
cumprir na última semana, com 
a nomeação da aliada Flávia Ar-
ruda (PL-DF) para a Secretaria de 
Governo – pasta responsável pela 
distribuição de recursos de emen-
das e outras iguarias muito requi-
sitadas no Congresso.  

Embora não tenha como domi-
cílio partidário o PP de Lira, Arru-
da é “mui amiga” do centrão e do 
alagoano, como revela o senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), dirigente 
nacional da sigla e espécie de man-
da-chuva do grupo. 

Em entrevista exclusiva ao O 

POVO veiculada neste domin-
go, 4, o pepista admite: “Temos 

HENRIQUE ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br

CEN
TRÃO
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responsabilidade pela indicação 
da Flávia”. 

“O ministro (Eduardo Ramos, 
ex-Segov e hoje na Casa Civil) es-
colheu a deputada pessoalmente, 
mas conta com nosso aval e com a 
nossa confi ança”, informa o sena-
dor, que acrescenta: “Ela é muito 
próxima de Lira. E os partidos de 
centro têm uma unidade mui-
to grande” (a íntegra da conversa 
pode ser lida no O POVO+).

É exatamente essa coesão 
dos “partidos de centro” (ou do 
centrão, como o bloco se tornou 
conhecido) que tem causado um 
verdadeiro rearranjo no ecossis-
tema do Planalto. Apenas na úl-
tima segunda-feira, 29, seis mi-
nistérios passaram por mudança 
de titularidade – três auxiliares 
de Bolsonaro foram demitidos, 
entre eles Ernesto Araújo, agora 
ex-chanceler, cuja cabeça foi ser-
vida numa bandeja após pressão 
dos congressistas. 

Sai aquele discurso de 2018 se-
gundo o qual Bolsonaro não ne-
gocia com siglas como o PL, PP, 
PSD e outras – alguém se recorda 
do general Heleno cantando “se 

gritar pega centrão...”? No lugar 
dessa retórica eleitoral, impôs-se 
o pragmatismo que baliza as re-
lações entre Executivo e Legisla-
tivo desde a redemocratização. E, 
nessa seara, o centrão conhece o 
roteiro como ninguém. 

Nesses mais de 30 anos desde a 
Constituição de 1988, esse conjunto 
de partidos sem muita identidade 
ideológica esteve quase sempre 
controlando o script da agenda 
legislativa e afi ançando estabilida-
de ao gestor da vez: de Fernando 
Collor, incluindo-se Lula e Dilma 
Rousse , até Michel Temer. Quan-
do esse “seguro-centrão” expirou, 
o ocupante e a ocupante da cadeira 
presidencial caíram. 

Bolsonaro até tentou implodir 
essa lógica, mas a força do “aler-
ta amarelo” de Lira foi mais es-
tridente. “O presidente aproveita 
agora o momento de crise interna 
para poder ceder espaços e ga-
rantir alguma governabilidade, 
ainda mais numa situação em que 
não tem o desempenho bem ava-
liado pela população”, analisa o 
cientista político e professor Vitor 
Sandes, da Universidade Federal 
do Piauí (UFPI). 

Para o pesquisador, “à medida 
que a aprovação de Bolsonaro vai 
sendo corroída, ele fi ca mais de-
pendente do centrão”, o fi el da ba-
lança. É nesse ponto do fi lme que 
Lira e seu grupo se oferecem como 
remédio contra instabilidades (os 
tais “remédios amargos”), mas 
também como base de sustentação 
do presidente, que, a rigor, nunca 
dispôs de um elenco de deputados 
e senadores para, organizada-
mente, defendê-lo no Congres-
so, sobretudo quando a gaveta do 
chefe da Câmara está abarrotada 
de pedidos de impeachment. 

Hoje, contudo, pode-se dizer 
que Bolsonaro tem uma base. Mas 
a que custo? E até quando? Pós-
doutor em Sociologia pela Uni-
versidade Federal do Maranhão 
(UFMA), Ronald Oliveira desconfi a 
da consistência desse seguro ad-
quirido pelo presidente. 

“Essa recomposição da sua 
base pode não ser duradoura”, ar-
gumenta Oliveira, “pois, num ce-
nário de crise econômica e fi scal, 
o presidente terá enormes difi cul-
dades em atender as demandas 
do centrão por emendas e recur-
sos para ministérios”. 

Como exemplo, cita divergên-
cias públicas já manifestadas por 
Lira. “Desse modo, Bolsonaro pre-
cisa rapidamente reagrupar seus 
aliados ideológicos e criar condi-
ções para atender as demandas do 
centrão”, continua o professor. 

E caso isso não ocorra? “A única 
coisa entre o presidente e um pos-
sível impedimento seria seu apoio 
popular, que já tem dado sinais de 
desgaste, principalmente em fun-
ção da condução desastrosa do 
combate à pandemia”, conclui.

responsabilidade pela indicação 
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| CONGRESSO| Para pesquisadora, 

Legislativo apresenta “necessidade 

de ajustes na atuação executiva”

“PRESSÕES DO LEGISLATIVO 
FAZEM PARTE DO

JOGO POLÍTICO”

É possível enxergar as rela-
ções entre Executivo e Legisla-
tivo sob outro prisma que não o 
do mero “toma lá, dá cá”: o dos 
atritos e acomodações naturais 
de poder em tempos de instabi-
lidade política. 

Professora da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), a cientista política Ga-
briella Bezerra avalia que, “ins-
titucionalmente, essas pres-
sões e chamadas fazem parte 
do jogo político”. 

A docente se refere ao sinal 
de “alerta amarelo” ligado por 
Arthur Lira (PP-AL) dias atrás. 
Ao chamamento do deputado, 
que incluiu uma menção a “re-
médios amargos” e às vezes 
fatais para um presidente, se-
guiu-se uma dança das cadeiras 
na estrutura do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido). 

Das seis trocas promovi-
das naquela segunda-feira, 29, 
metade contemplou anseios do 
centrão de Lira – uma aliada 
na Secretaria de Governo, um 
desafeto fora das Relações Ex-
teriores e um gestor inábil longe 
da articulação política. Foi uma 
minirreforma sob encomenda.  

“Arthur Lira pode ter publici-
zado a necessidade de ajustes na 
atuação executiva, demarcando 
a força e as ações do Legislati-
vo e repassando a pressão que 
também sofre”, defende a pro-
fessora. “Infelizmente, as ações 
parlamentares são muito envol-
tas em desconfi anças e acumu-
lam uma imagem negativa.”

Bezerra acrescenta que, 
“apesar de muitas críticas que 
podemos e devemos fazer ao 
centrão/blocão, ele pode em um 
futuro não tão distante ser um 
contraponto a essa atuação de-
sastrosa do presidente”.

De acordo com ela, a depen-
dência do governo do centrão a 
partir de agora não se trata de 
um ponto fora da curva, tam-
pouco de elemento estranho 
dentro do espectro bolsonaris-
ta, com o qual legendas e mem-
bros de partidos como PSD, PP, 
DEM, PL e Solidariedade man-
têm estreita sintonia.

O rearranjo, em condições 
normais, seria até natural. 

“Obviamente, existem pro-
blemas quando um presiden-
te não consegue formar uma 
coalizão que seja mais afinada, 
digamos assim, mas esse blo-
co também não é tão distante 
da agenda bolsonarista, nem 
é distante do projeto de parte 
dos eleitores”, aponta. 

De perfi l volátil, porém, o 
centrão apresenta-se como so-
lução, mas a fatura para Bol-
sonaro pode ser alta também, 
principalmente se a populari-
dade do chefe do Executivo per-
manecer em queda, como pes-
quisas vêm demonstrando. 

Segundo a professora, o efei-
to direto da entrada mais efetiva 
do centrão no governo “será que 
o presidente precisará respon-
der aos anseios do Legislativo, 
prestar contas de suas ações, 
que agora têm o blocão/centrão 
como um polo de força”. 

“É normal que esse bloco 
queira e receba mais partici-
pação no governo”, continua. 
Não se sabe, contudo, é se o 
governo estará disposto e terá 
condições para honrar seus 
compromissos. 

“Bolsonaro poderá divulgar 
que está sendo ‘refém’ da velha 
política, mas ele também é res-
ponsável por não manter uma 
base mais consistente, até hoje 
continua sem partido e é iná-
bil nas negociações com outros 
grupos”, conclui a estudiosa. 
(Henrique Araújo - henri-

quearaujo@opovo.com.br)

Arthur Lira pode 

ter publicizado 

a necessidade de 

ajustes na atuação 

executiva”
Gabriella Bezerra, professora 
da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE) 

“Bolsonaro 
fi ca nesse 
morde e 
assopra”

Analista

Embora tenha feito gesto de 
composição e demonstrado aber-
tura para a entrada do centrão 
no primeiro escalão, o presiden-
te Jair Bolsonaro faz jogo dúbio. 
“Morde e assopra”, compara a 
professora e cientista política 
Monalisa Torres, da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece). 

Para ela, o presidente tem 
dupla tarefa difícil de conciliar: 
negociar com o centrão, o que re-
quer entrega de cargos e compar-
tilhamento de poder; e, ao mesmo 
tempo, fazer acenos à base mais 
ideológica que não simpatiza com 
os recém-chegados ao Governo, 
como a deputada federal Flávia 
Arruda (PL-DF), nova titular da 
Secretaria de Governo e aliada de 
Arthur Lira (PP-AL). 

“De um lado, Bolsonaro se 
aproxima do Congresso, oferece 
cargos, diretoria de algum órgão 
que mexa com orçamento para 
atrair o centrão, mas, de outro 
lado, ataca o funcionamento do 
legislativo, os governadores, o 
STF, para manter a base ideoló-
gica mobilizada”, sublinha. 

A estratégia, como se sabe, tem 
método. Manter constante estado 
de tensão e de confl ito com outros 
atores fora do Legislativo, como 
gestores estaduais e ministros do 
Supremo. “Ele fi ca nesse méto-
do de morde e assopra tentando 
equilibrar os dois pratos”, aponta. 
“Tenta manter um mínimo de go-
vernabilidade, porque, sem essa 
maioria, o governo tem paralisia 
decisória, não faz nada. Mas tem 
que agradar ou pelo menos acal-
mar os ânimos do centrão.”

O presidente terá condições de 
preservar esse arranjo? Segundo 
a pesquisadora, essa é a grande 
dúvida em relação ao acordo fi r-
mado entre Bolsonaro e o grupo 
de Lira e de Ciro Nogueira, sena-
dor pelo PP e presidente nacional 
da legenda. “O presidente da Câ-
mara é uma das principais fi gu-
ras do centrão. Até que ponto esse 
método e esse apoio vão manter 
esse equilíbrio?”, questiona. (HA)



15REPORTAGEM
WWW.OPOVO.COM.BR

DOMINGO
FORTALEZA - CEARÁ - 4 DE ABRIL DE 2021

“Centrão dá 
estabilidade 
ao presidente”, 
diz deputado 

Ceará

Deputado federal pelo So-
lidariedade do Ceará, um dos 
partidos que integram o cha-
mado centrão, Genecias Noro-
nha nega que o bloco tenha fei-
to o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) de refém, tam-
pouco que pressione o presi-
dente por cargos, num exemplo 
da velha modalidade política do 
toma lá, dá cá.

 “O centrão dá mais estabi-
lidade ao presidente”, afi rma o 
parlamentar cearense.  

Para ele, não foi Bolsonaro 
que se aproximou do centrão, 
mas o contrário. “Na verdade, 
o centrão está mais próximo de 
Bolsonaro com os ministros que 
assumiram”, considera. 

Genecias cita legendas que 
comandam pastas no Gover-
no hoje. “PSD, PL, Republicanos, 
todos têm ministérios”, aponta, 
referindo-se a uma relação mais 
harmônica entre Executivo e Le-
gislativo. 

Questionado se essa alian-
ça entre centrão e Bolsonaro é 
casual ou se sobrevive até 2022, 
Genecias responde: “Aí já muda. 
Acho que Kassab (do PSD), Ciro 
Nogueira (do PP) e o Republica-
nos, sim”. Sinal de que nem todas 
as legendas do bloco toparam 
embarcar no projeto de reeleição 
do presidente. 

A presença de integrantes do 
centrão nas esferas de mando 
do Planalto é demanda antiga, 
mas que encontrava resistência 
do presidente, que temia inco-
modar sua base mais ideológica, 
composta por eleitores que se 
identifi cam com as pautas como 
o armamentismo e outras.

Presidente do Endireita For-
taleza, que reúne apoiadores de 
Bolsonaro, a ex-candidata a ve-
readora Cely Duarte ainda não 
sabe se essa infl uência crescente 
do centrão é boa ou ruim para 
Bolsonaro.

“É difícil opinar sobre isso, 
visto que a realidade dos bas-
tidores nem sempre converge 
com os dados disponíveis para 
análise”, diz. Duarte continua: 
“Como militância consciente do 
teor daquela reunião interminis-
terial exposta pelo ministro Celso 
de Mello em meados de maio de 
2020, cremos que o presidente 
fará tudo pela garantia de nossas 
liberdades constitucionais”. 

Sobre a permanência e a leal-
dade de legendas como PSD, PP e 
PL como base do chefe do Execu-
tivo, a bolsonarista admite: “Se 
o centrão nos apoiará, só Deus 
sabe”. (Henrique Araújo)
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EDIÇÃO: ADAILMA MENDES | ADAILMA.MENDES@OPOVODIGITAL.COM

EFEITO PANDEMIA Até base 

de apoio com participação de 

empresários e membros do 

mercado fi nanceiro que antes 
assinava embaixo de posições do 
governo virou crítica de ações do 
Executivo frente à pandemia

A pandemia nunca esteve em 
pior condição no Brasil. Seus 
efeitos, mortes, crise política e 
paralisação da economia, têm 
sido desastrosos e as reações 
mais fortes já vêm e o principal 
alvo é o governo Jair Bolsona-
ro. A base de apoio liderada por 
grandes empresários e mem-
bros do mercado fi nanceiro, 
que antes assinava embaixo 
de cada posição do governo, é 
a mesma que virou crítica de 
suas ações na pandemia e, por 
meio de manifesto divulgado 
em meio à fase mais mortal da 
crise em março, assinam as co-
branças por mais diálogo e me-
nos negacionismo. A afi rmativa 
central é de que após um ano 
de País seguindo nas rédeas 
do presidente não levaram ao 

rumo desejado e chegou o 
momento de se posicio-

nar para evitar o pior.
Para o doutor em 

Economia, sócio e CEO da AED 
Consulting e professor do Ins-
per e do Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP), Thomas 
Conti, a carta aberta “O País exi-
ge respeito; a vida necessita da 
ciência e do bom governo” escri-
ta por ele junto de outros quatro 
economistas e assinada inicial-
mente por quase 200 especia-
listas, foi um marco. Para ele, 
ao ser respaldada por diversos 
nomes importantes do empre-
sariado, sistema fi nanceiro e 
autoridades, como ex-ministros 
da Fazenda e ex-presidentes do 
Banco Central, o material serve 
como base de ações e medição 
de riscos caso o pior ocorra.

“A grande prioridade é ga-
rantir que essa pandemia acabe 
em 2021, vacinando em massa. 
Pois, com o surto descontrola-
do e a vacinação lenta, é o ce-
nário perfeito para surgimento 
de uma cepa nova que fuja do 
alcance das vacinas que temos. 
Precisamos entender que o 
combate à pandemia é a princi-
pal prioridade para termos al-
guma previsão de recuperação 
da economia”, analisa.

SAMUEL PIMENTEL
samuel.pimentel@opovo.com.br

O BASTA DO 

MERCADO
A BOLSONARO
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Thomas Conti destaca que no momento em 
que as atividades econômicas retornaram e se 
mostraram com boa evolução, outro erro de cálculo 
importante aconteceu. Ali, a previsão foi muito 
otimista de recuperação imediata das perdas 
causadas pelas pandemia, que ainda continuava 
matando centenas de brasileiros todos os dias. A 
ideia era que as perdas poderiam ser recuperadas 
até o fi m de 2020, numa retomada em “V”, como 
diziam os membros da equipe econômica.

“Foi criada a ilusão de retomada em V e de que 
não haveria segunda onda. Foi um mercado de 
ilusões. Na primeira onda, até os governadores ao 
assinar decretos tinham a expectativa de que em uma 
semana a economia reabriria, mas a crise já apontava 
para combate bem mais longo.”

Ao O POVO, a doutora em Economia e vice-
presidente do Conselho Regional de Economia do 
Ceará (Corecon-CE), Silvana Parente, concorda que 
o governo demorou a agir, mas, com as medidas 
de crédito, auxílio emergencial e segurança do 
emprego, conseguiu conter maiores perdas 
econômicas. Daí o nível de perspectivas positiva 
sobre a retomada da economia, mas menosprezar 
o poder do vírus foi um erro, pondera.

“A grande lição é que as medidas econômicas 
foram efi cazes, mas a política de saúde foi nefasta, 
baseada no negacionismo. Sem coordenação, o 
governo não conseguiu controlar a pandemia, 
colapsando a economia em 2021.”

Ainda assim, o cenário ao fi m de 2020 foi de 
desvalorização do real frente o dólar próxima dos 
30%, a maior entre as principais moeda dos mundo. 
Para dar noção ao leitor, a moeda mais desvalorizada 
no ano foi da Venezuela.

A falta de coordenação e investimentos em 
pesquisa para a vigilância genômica, fez o Brasil 
perder o timming de outro momento importante: o 
surgimento de uma nova cepa do vírus em Manaus. 

A capital do Amazonas chegou a fi car sem 
estoque de oxigênio sufi ciente e dias depois 
descobriu-se que o governo havia sido alertado pela 
secretaria estadual de Saúde e empresa responsável 
pelo abastecimento, o que gerou uma enorme crise 
também política e jurídica.

Agora, com novo fechamento das atividades, 
informais que recebiam auxílio emergencial em 
2020 estão desamparados. Pior ainda a situação 
dos desempregados. Ao fi m do primeiro ano de 
pandemia, o nível de desemprego no Brasil bateu 
recorde, atingindo 13,4 milhões de pessoas, o maior 
registro da série histórica. 

MOVIMENTO DA ECONOMIA

“Foi criada a ilusão 
de retomada em V”

A análise de momento que o 
PhD em Economia faz é que o 
governo avaliou mal os riscos 
e por inação contribuiu para a 
derrocada da economia no úl-
timo ano. Ainda entende que, se 
o combate à pandemia não tem 
sido o ideal sob a tutela de esta-
dos e municípios - que assumi-
ram responsabilidades após o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
permitir ainda no início da crise 
a divisão das atribuições -, isso 
aconteceu pela falta de coor-
denação nacional em políticas 
básicas e adotadas em outros 
países. Ações como campanha 
nacional educativa sobre o uso 
de máscaras e medidas de pro-
teção, formação de um comitê 
de crise unindo forças políticas, 
de justiça, setores econômicos, 
mas sob tutela de cientistas e 
médicos, de preferência inde-
pendentes do Governo Federal.

Quando as primeiras notícias 
chegavam da China sobre uma 
infecção misteriosa acometen-
do pessoas na cidade de Wuhan, 
não só o Brasil, mas quase o 
mundo inteiro deu de ombros, 
entendendo aquele como um 

problema local. As proporções 
do risco foram entendidas por 
grande parte dos países, em es-
pecial das potências ocidentais, 
quando o surto da ainda epide-
mia chegou à Itália. Lá, o número 
de infectados se multiplicou e foi 
o epicentro para a Europa. Rapi-
damente a epidemia evoluiu.

Ali, aponta Thomas, seria 
o momento do Brasil seguir 
o exemplo de potências eu-
ropeias e restringir voos ou a 
entrada de estrangeiros nos 
aeroportos. Porém, a percep-
ção de que o problema estaria 
isolado na Europa foi um equí-
voco que contribuiu para uma 
entrada até hoje não medida 
do vírus no País.

Thomas cita ainda a falta de 
controle do Governo Federal 
nos aeroportos como danosa, 
além do abandono da ideia de 
testagem em massa da popula-
ção com a saída de Luiz Henri-
que Mandetta do Ministério da 
Saúde. “A partir de três meses 
de crise, os governadores assu-
miram as rédeas do combate. É 
um ano de covardia, que gerou 
tantas mortes.”

“A partir de três 
meses de crise, 
os governadores 
assumiram 
as rédeas do 
combate. É um 
ano de covardia, 
que gerou tantas 
mortes.”

Thomas Conti,

economista

TA DO 

MERCADO 
A BOLSONARO
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Beto Studart, proprietário da Bspar e ex-
presidente da Fiec
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26/2/2020 - Primeiro caso 

confi rmado no Brasil
Um homem de 61 anos, morador 
de São Paulo, que havia passado 
15 dias em viagem à Itália, 
procurou atendimento médico ao 
sentir desconforto respiratório. O 
quadro da doença não evoluiu e 
o paciente não apresentou 
graves sintomas, apesar de que, 
na época, 30 pessoas de sua 
família foram isoladas por terem 
entrado em contato com ele.

3/3/2020 - Economias 

apreensivas

O Federal Reserve (FED - banco 
central dos Estados Unidos) 
promoveu um corte de 
emergência nos juros de 0,5 
ponto percentual. Medida não 
acontecia desde 2008, no auge 
da crise fi nanceira 
internacional, e foi justifi cada 
como prevenção aos efeitos que 
a pandemia poderia gerar na 
atividade econômica. Naquela 
altura, as maiores economias do 
mundo já afi rmavam que 
tomariam todas as medidas 
necessárias para conter os 
efeitos negativos da pandemia.

12/3/2020 - Circuit Breaker

O dia após a Covid-19 ser 

decretada uma pandemia pela 
OMS foi de caos no mercado 
fi nanceiro global. A B3, bolsa 
brasileira, teve as negociações 
interrompidas de forma 
emergencial duas vezes, num 
período de uma hora e meia, no 
chamado “circuit breaker”, que 
é um mecanismo para evitar 
perdas desastrosas nas 
negociações. Naquele momento, 
a perda do Ibovespa alcançava 
15% no momento mais crítico e 
fechou o dia com queda de 
14,76%, com recuo a 72 mil 
pontos. Até o fi m de março, 
foram seis circuit breakers em 
apenas oito pregões, um 
recorde na história da bolsa 
brasileira.

17/3/2020 - Primeira morte
Em São Paulo, um homem de 62 
anos foi a primeira vítima do 
coronavírus no Brasil. Portador 
de comorbidades, como 
diabetes e hipertensão, a vítima 
começou a apresentar sintomas 
uma semana antes da morte. No 
mesmo dia, iniciou-se 
investigação no mesmo hospital 
para investigar outras quatro 
mortes suspeitas de Covid-19.

20/3/2020 - “Gripezinha”

Em pronunciamento na rede 
nacional de rádio, televisão e na 
internet, o presidente Jair 

Bolsonaro tratou de classifi car a 
doença como uma “gripezinha”. 
Com mais de 900 casos 
confi rmados e 11 mortes àquela 
altura, Bolsonaro “tranquilizou” 
a população, dizendo que não 
precisava se preocupar caso 
fosse infectado porque tinha 
“histórico de atleta”.

30/3/2020 - Aprovado auxílio 
emergencial
Após proposta de auxílio 
emergencial para suprir os 
autônomos e parcela mais 
pobre da população que não 
possuíam rendimentos, o 
Congresso Nacional aprovou o 
benefício no valor de R$ 600, 
que poderia chegar a R$ 1.200. 
Inicialmente, o Governo havia 
proposto valor de R$ 200. A 
medida valeria por três meses.

16/4/2020 - Saída de Mandetta
Pouco mais de um mês depois 
do pronunciamento 
minimizando o poder da 
pandemia, o Brasil tinha mais 
de 30 mil casos e 2 mil mortes. 
Na gestão estatal, o Ministério 
da Saúde tentava coordenar o 
enfrentamento, buscando 
minimizar o impacto da doença 
no País, enquanto o chefe do 
Executivo combatia o que 
achava ser uma visão alarmista 
do momento. Foi nesse contexto 

que ocorreu a demissão de Luiz 
Henrique Mandetta, que tornou 
públicas as divergências nas 
estratégias de enfrentamento, 
no que classifi cou como 
“descompasso” entre a pasta e 
o que queria Bolsonaro.

28/4/2020 - “E daí”
Depois de declarar não ser 
coveiro, Jair Bolsonaro 
continuava se esquivando da 
crise instalada. Mesmo com o 
número de mortes praticamente 
tendo dobrado (5.050) afi rmou: 
“Mas... e daí? Lamento, quer que 
eu faça o quê? Eu sou messias, 
mas não faço milagre”.

9/5/2020 - Brasil atinge marca 
de 10 mil mortes
Após séria escalada do número 
de casos e mortes em abril, o 
País atingiu as 10 mil mortes 
pela doença.

A RETOMADA 
DA ECONOMIA

1/6/2020 - Retomada gradual
O plano de retomada gradual da 
atividade econômica no Ceará 
foi iniciado no Ceará em junho. 
Previsto para ter quatro fases, 
avançou conforme os dados da 
saúde permitiam. A análise era 
feita a cada 14 dias. A defi nição 
das atividades que iriam 

Proprietário da empresa 
Bspar, Beto Studart já foi 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec) e é voz respeitada no 
debate político. Em meio às 
disputas locais e nacionais, 
ele é diplomático, mantém 
bom relacionamento tanto 
com o petista Camilo Santana, 
governador do Ceará, quanto 
com o ultradireitista Jair 
Bolsonaro, presidente da 
República.

Ao O POVO, Beto confi dencia 
que fi cou muito preocupado 
durante a primeira onda 
da pandemia, afi rma que o 
momento era de muita incerteza. 
Com a retomada, as medidas de 
cuidado e protocolos próprios da 
Bspar fi zeram com que o número 
de infecções fosse reduzido. 
Ações como disponibilização 
de duas máscaras por dia aos 
funcionários, implantação de 
home offi  ce para maioria dos 
trabalhadores do administrativo 
e, para aqueles que precisarem 
ir ao escritório e não possuírem 

veículo próprio, a empresa 
paga o Uber.

Essa realidade permitiu que 
a indústria da construção se 
tornasse atividade essencial, 
que não paralisa nem no 
lockdown, mas Beto reconhece 
que a política de cuidado não 
é a mesma em todo o mercado, 
especialmente nas empresas 
menores.

Por isso, o ex-presidente 
da Fiec defende o lockdown: 
“medida de absoluta necessidade. 
Não sou a favor dos efeitos do 
lockdown, mas se não fi zermos, 
pessoas vão morrer”.

Sobre a carta dos 
economistas apoiada por 
grandes empresários e 
mercado fi nanceiro diz: “Acho 
que os políticos precisam 
receber pressão”. De forma 
diplomática, Beto critica a falta 
de diálogo entre o presidente e 
os governadores.”O momento 
é dramático. Nós não podemos 
estar numa disputa política 
de maneira nenhuma. E não 
é só o presidente que está 

fazendo disputa política, 
não. Governadores também 
fazem, vemos o (João) Dória 
(governador de São Paulo), 
sempre jogando pedras no 
presidente. Se o Bolsonaro 
tem alguma falha, é no 
entendimento, de aproximação 
para combate da pandemia, 
mas já criou uma saída, com o 
Rodrigo Pacheco incumbido do 
comitê de crise. Acho que assim 
ele cresce como líder”, avalia.

O esforço dos empresários 
de contribuir na crise é 
defendido por Beto: “É papel da 
iniciativa privada ajudar nesse 
momento de crise. Nós temos 
esse dever de cuidar do meio 
ambiente, do social e da nossa 
governança. Então o empresário 
não pode estar preocupado 
somente com a última linha 
do seu balanço, mas com todo 
seu entorno. A contribuição, 
inclusive em dinheiro, é 
espetacular, desde que a gente 
obedeça ao Plano Nacional de 
Vacinação, pois desorganizaria 
os esforços”.

Beto Studart: isolamento é 
“absolutamente necessário”
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compor cada fase foi o primeiro 
grande choque público entre 
empresários e o governo 
cearense.

25/7/2020 - Pico da 1º onda
A pandemia não parou de 
crescer no Brasil e o momento 
mais sério da primeira onda foi 
na semana entre 19 e 25 de 
julho, quando 7.677 pessoas 
perderam suas vidas em uma 
semana.

22/9/2020 - Danos no 
primeiro semestre
O Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará 
(Ipece) divulgou levantamento 
que destaca a queda de 7,58% 
da economia cearense no 
primeiro semestre, pior do que 
o resultado nacional, de -5,9%. 
Naquela altura, a previsão de 
queda do PIB era um pouco 
melhor do que havia previsto o 
FMI em junho, de retração 
superior a 9% em 2020. O 
Banco Central, ao fi m de julho, 
já previa queda menor, de 
5,6%, devido às retomadas, 
mesmo que parciais, das 
atividades econômicas.

10/2020 - Outubro de 
confi rmações
A negociação brasileira em 
busca de vacinas foi 

conturbada. A começar pelo 
fato de o presidente dizer 
reiteradamente que não 
compraria a vacina chinesa da 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan e travar 
uma guerra pública com o 
governador de São Paulo, João 
Dória, em que os fi ns 
eleitoreiros eram claros.

3/12/2020 - Retomada em “V”
Apesar do alto número de 
mortes que a pandemia 
causara durante todo o ano de 
2020, a perspectiva da equipe 
econômica do governo era 
extremamente positiva. Paulo 
Guedes, ministro da Economia, 
dizia que a recuperação do PIB 
no segundo semestre 
mostrava que a economia 
estaria “voltando em V”, o que 
signifi ca uma rápida retomada 
após a grave crise. “O País 
está surpreendendo o mundo”, 
dizia.

31/12/2020 - Desvalorização 
do real
O Brasil fechou o ano com sua 
moeda nacional, o real, como 
uma das mais desvalorizadas 
do mundo frente ao dólar, com 
queda de quase 30% no ano. 
No mercado real, isso fez com 
que fi casse mais atrativo 
atender a demanda externa e 

essa foi uma das causas do 
aumento de preços de 
produtos, como arroz, óleo de 
soja e carne.

2020 - Desemprego recorde
O nível de desemprego no Brasil 
bateu recorde em 2020 e atingiu 
13,4 milhões de pessoas, o 
maior registro desde o início da 
série histórica, em 2012.

O PIOR MOMENTO 

DA CRISE

14/1/2020 - Manaus em 
colapso
A cidade de Manaus e o estado 
do Amazonas chegaram ao 
limite com o aumento do 
número de casos e após duas 
semanas de 2021 entram em 
colapso por falta de oxigênio 
para os pacientes nos 
hospitais. Precisou do apoio de 
entes públicos e privados, 
transferiu infectados para 
outros estados e decretou 
toque de recolher.

1/3/2021 - Repasses
Em postagem nas redes 
sociais, Jair Bolsonaro listou 
supostos repasses de recursos 
para combate à Covid-19 aos 
estados. Os dados, porém, 
foram contestados por 
governadores, que afi rmaram 

que os repasses para a área da 
saúde são uma quantia 
“absolutamente minoritária” 
dentro do montante exposto.

22/3/2021 - Carta dos 
economistas
Formulada por economistas de 
renome nacional, uma carta 
aberta criticando a condução 
da pandemia no Brasil ganhou 
grande repercussão e apoio 
entre empresários, banqueiros, 
ex-presidentes do Banco 
Central e ex-ministros da 
Fazenda. Manifesto com dados 
preocupantes sobre o rumo 
que o Brasil tomara, face o 
negacionismo do presidente e a 
má condução do Ministério da 
Saúde, o manifesto foi seguido 
de reuniões de empresários 
com os chefes do Legislativo e 
pressão política por mudanças 
nos ministérios.

24/3/2021 - Comitê de crise
Demanda primária da carta dos 
economistas e ação tomada por 
estados e municípios ainda no 
começo da crise, o presidente 
Jair Bolsonaro decidiu, após 
um ano de pandemia, montar 
um comitê nacional de combate 
à pandemia, com a participação 
do Congresso, STF e governos 
estaduais, com reuniões 
semanais.

Bolsonaro é o ponto inicial e 

fi nal desta história. Isto porque 
chegou à Presidência da República 
embalado em uma onda de refor-
mas, mudanças e esperança. Re-
presentava a ruptura com os erros 
do passado e a vontade de fazer 
política de uma maneira muito 
diferente daquela que reinava no 
País há tanto tempo. Embalado 
pelo lavajatismo e também pelo 
antipetismo, tinha o apoio para 
fazer as coisas de forma diferente.

No poder, Bolsonaro voltou a 
encarnar o deputado do baixo cle-
ro que transitou pelo parlamento 
por quase três décadas. Retomou 
um discurso de campanha, le-
vando a beligerância para dentro 
do Palácio do Planalto. Longe de 
governar, passou a usar a tática 
do enfrentamento como motor de 
suas narrativas.

No Congresso Nacional optou 
pela pauta de costumes, deixan-
do as reformas estruturais em 
segundo plano, assim como as 
iniciativas anticorrupção pro-
postas pelo Ministro da Justiça, 
Sérgio Moro. Mesmo assim, mais 
por empenho do parlamento do 
que realmente por esforço do 
governo, conseguiu aprovar uma 
Reforma da Previdência. Se tor-
naria a única vitória em um de-
serto de propostas.

Ao encarar a pandemia, perce-
beu-se, o Brasil não havia feito a 
lição de casa. As reformas segui-
ram emperradas, a liderança do 
governo era amadora e Bolsonaro 
seguia mais interessado em criar 
narrativas do que encarar a rea-
lidade. Em pouco tempo a inércia 
cobrou o seu preço. Contas desa-
justadas, leitos lotados, descrédito 
governamental enquanto o Presi-
dente conduzia seu show alicerça-
do em cloroquina e negacionismo.

Depois de um ano de pandemia, 
o foco surge na reeleição e dentro 
de uma nova coalizão capitaneada 
pelo centrão. Mas talvez seja tarde 
demais. Sem recursos e endivida-
do, o País surge mais cético e de-
cepcionado com a falta de resulta-
dos do bolsonarismo. O populismo 
presidencial perde seu encanto na 
medida que a realidade se abate 
diante dos bolsos dos brasileiros, 
agora vazios, encarando uma va-
riante de vírus letal.

Acenos antidemocráticos, crises 
intermináveis, incompetência na 
compra de vacinas, choques entre os 
poderes e enfrentamento com o alto 
comando militar são apenas alguns 
dos ingredientes de uma presidência 
que passa longe de suas promessas e 
acenos eleitorais. Um verdadeiro es-
telionato eleitoral que cala fundo em 
enorme parcela da população que 

Declínio bolsonarista

A CARTA
Carta de 
economistas 
de março teve 
aceitação 15 
vezes maior 
do que as 
assinaturas 
iniciais. O 
peso das 
subscrições foi 
fundamental 
para abertura 
de diálogo 
e revisão 
de posturas 
do Governo 
Federal. 
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MÁRCIO COIMBRA
Coordenador da pós-graduação em 
Relações Institucionais e Governamentais 
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Brasília, cientista político, mestre em Ação 
Política pela Universidad Rey Juan Carlos 
(2007). Ex-Diretor da Apex-Brasil. Diretor-
Executivo do Interlegis no Senado Federal.

acreditou nas palavras de um presi-
dente, hoje desacreditado.

O descrédito de Bolsonaro se am-
pliou em suas bases eleitorais. Está 
longe dos liberais, lavajatistas, con-
servadores e antipetistas. Conseguiu 
se afastar do mundo fi nanceiro, que 
divulgou manifesto contra o gover-
no, ao mesmo tempo que entrou em 
choque com os militares, resultan-
do no afastamento conjunto dos co-
mandantes das três Forças.

Bolsonaro desembarca em 2022 
controlando a máquina, mas eleito-
ralmente fraco. Pressionado pelos 
números de Lula e pela possibilidade 
de uma candidatura de centro, pode 
inclusive fi car fora do segundo turno. 
Não foi por falta de aviso. O declínio 
bolsonarista é um fenômeno previs-
to. O Brasil é muito grande para ser 
governado refém de narrativas po-
pulistas. Ao desconhecer as razões 
de sua vitória em 2018, segue fi rme 
na direção da derrota em 2022.
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| bem-estar |  Pesquisadores da 

Universidade de Stanford explicam por 

que intermináveis reuniões virtuais, 

que se tornaram rotineiras em tempos 

de isolamento social, são tão cansativas 

e dão dicas de como lidar com elas

O ano de 2020 ficará mar-
cado como o ano do Zoom. A 
empresa por trás da plata-
forma americana de video-
conferências não inventou as 
reuniões virtuais, assim como 
a Google também não inven-
tou as ferramentas de busca, 
e o Facebook não criou as re-
des sociais. Mas é comum que 
uma empresa decole e acabe 
emprestando o seu nome a 
uma ação, tornando-se quase 
sinônimo dela: nesse caso, o 
que tem sido chamado mun-
do afora de “zooming”.

Já é comum usar o termo 
“zooming” mesmo quando 
a reunião virtual ocorre via 
Skype, WhatsApp, Signal, 
Teams, entre outros ser-
viços concorrentes. Mas o 
que todas essas platafor-
mas têm em comum, de 
acordo com os pesquisado-
res do Laboratório de Inte-
ração Humana Virtual da 
Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, é que 
elas provocam a chamada 
“fadiga do Zoom”.

“Há algo de extrema-
mente cansativo em ficar 
o dia todo em chamadas 
de vídeo”, escreve Jeremy 
Bailenson, professor de 
psicologia e comunicação e 
diretor fundador do Labo-
ratório em Stanford.

Por que
reuniões e aulas 

virtuais 
são mais cansativas
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bailenson quer “encorajar as 
plataformas a fazerem mudanças 
de longo prazo nos softwares”, 
mas, por enquanto, recomenda 
algumas soluções que todos podem 
colocar em prática:

Soluções
possíveis










evitar usar os 
programas de chamada 
de vídeo em tela-cheia;

Usar um teclado externo 
para afastar a tela e/ou 
câmera do rosto;

Certificar-se de 
que você está bem-
posicionado em frente 
à câmera e clicar em 
“hide self-view” (para 
que você não precise 
olhar para a sua própria 
imagem o tempo todo);

Permitir-se desligar 
a câmera de vez em 
quando e ficar apenas 
com o áudio ligado.

Quanto a quebrar as 
convenções sociais 
e fazer chamadas de 
vídeo enquanto caminha 
em público, em um 
parque, por exemplo, 
nada feito: “Segurança 
em primeiro lugar”, 
alerta bailenson. “andar 
e olhar para o telefone 
pode ser perigoso.”

Autor: Zulfikar Abbany/
dW

durante as videochamadas, você 
envia e recebe uma quantidade enorme 
de informações adicionais. Primeiro, você 
sente a necessidade de demonstrar que 
está presente e se certificar que você 
apareça no enquadramento da chamada. 
Se você trabalha com um laptop, vai 
focar os olhos na pequena câmera no 
topo da tela, a uma distância de 30 a 50 
centímetros da sua cabeça. isso por si só 
já é um esforço. digamos que você precise 
desviar o olhar para fora da chamada. 
trata-se de uma ação muito diferente 
do que se você estivesse conversando 
com um colega e outra pessoa por acaso 
aparecesse na sala para dizer oi. Seu 
colega provavelmente não se sentiria 
excluído, mas, em um ambiente online, 
você pode se sentir forçado a compensar.

“até a forma como falamos em vídeo 
exige esforço”, descreve bailenson. ele 
cita um estudo de 2019 que comparou 

a interação face a face com reuniões 
virtuais. a pesquisa concluiu que as 
pessoas falavam 15% mais alto no 
computador. “Pense nas consequências de 
elevar consideravelmente a voz durante 
um dia inteiro de trabalho”, diz bailenson.

além disso, durante a chamada de 
vídeo, é preciso realizar várias tarefas ao 
mesmo tempo. a posição e o tamanho dos 
rostos que você vê em uma tela também 
podem afetar a sua sensação de bem-
estar durante a ligação. Pesquisa a longo 
prazo é necessária a pesquisa realizada 
em Stanford é baseada em relatos, 
e não em análises neurocientíficas 
durante videoconferências, ou 
qualquer outra evidência que seja 
numericamente quantificável.

o estudo questiona se as 
pessoas se sentem mal-humoradas, 
mentalmente esgotadas ou com 
incômodo nos olhos após as chamadas 

de vídeo. as respostas variam de “não” 
a “um pouco”, “moderadamente”, 
“muito” e “extremamente”.

Pesquisas empíricas são legítimas, 
mas é relativamente difícil averiguar as 
respostas de um participante ou replicar 
o estudo de país para país, cultura para 
cultura e entre grupos de diferentes idades 
e gêneros. além disso, o curto período 
estudado até agora limita a capacidade dos 
pesquisadores de afirmar se os nossos 
corpos e cérebros são capazes de se 
adaptar e lidar melhor com as chamadas 
de vídeo à medida que elas se tornam 
mais presentes em nosso dia a dia.

“Se obtivermos amostras maiores 
num espaço de tempo prolongado, 
poderemos começar a responder a essas 
perguntas”, afirma Bailenson. “Estamos 
adaptando [a pesquisa] para crianças e 
planejamos começar a estudá-las nos 
próximos meses.”

Sobrecarga não verbal

Segundo bailenson, existem 
quatro razões principais para a 
fadiga do zoom:

1
CanSaço viSUal Por 
olhar Para a tela à 
CUrta diStânCia;

2
eFeito eSPelho 
(olhar Para a PróPria 
imagem o dia todo);

3
mobilidade  
redUzida;

4
ComUniCação não 
verbal exCeSSiva  
(ex: geStoS).

razõeS 
para a 
“fadiga 
do Zoom”

esses quatro fatores são 
característicos da comunicação 
virtual e podem causar uma 
“sobrecarga não verbal”. olhar 
de perto para um computador 
durante horas, com pequenas 
janelas de vídeo de outras 
pessoas, e ao mesmo tempo 
enxergar a si mesmo, é exaustivo, 
afirma Bailenson.

Se você já esteve em uma 
reunião presencial com, digamos, 
oito indivíduos ao redor de uma 
mesa, você se lembrará (ou será 
que já faz tanto tempo?) que 
não é possível olhar todos nos 
olhos ao mesmo tempo. em uma 
videochamada, é como se você 
estivesse o todo inteiro em um 
palco, atuando. e isso não é fácil. 
muitas vezes essa sensação de 
proximidade é típica de uma 
intimidade que reservamos 
para relacionamentos íntimos – 
família e amigos – ou quando nos 
deparamos com uma sensação de 
imediação, como quando estamos 
em um elevador apertado com 
outra pessoa.

mas, mesmo nesses casos, 
há maneiras de desviar o olhar. 
em reuniões presenciais, nós 
muitas vezes não nos damos 
conta dos gestos que fazemos, diz 
bailenson. mas quem nunca sorriu 
exageradamente no início ou no 
fim de uma videoconferência, ou 
abanou como se estivesse quase se 
afogando ao invés de simplesmente 
fazendo um aceno? “as pessoas 
nunca ficaram tanto tempo em 
reuniões virtuais”, diz bailenson.

“É importante documentar 
essa transição do ponto de vista 
psicológico. em segundo lugar, [é 
importante] encontrar soluções 
que as pessoas possam botar em 
prática, em casa, para diminuir o 
cansaço.” Falaremos sobre essas 
soluções mais adiante.



EDIÇÃO: ÉRICO FIRMO  |  ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101ÉRICO FIRMO  |  ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

22 AGUANAMBI 282

Elias Leite

COMUNICAÇÃO 
COMO 
FERRAMENTA PARA 
FAZER AS COISAS 
DAREM CERTO

Diariamente, por volta das 19 horas, se ain-
da não divulgou o vídeo diário, as cobranças já 
enchem o celular. Elias Leite lava o rosto e, in-
dependentemente do cansaço, dá boa noite aos 
internautas e explica por cerca de quatro minu-
tos a situação da pandemia de Covid-19 na rede 
Unimed Fortaleza, da qual é presidente.

No decorrer de um ano, essa comunicação 
via Instagram, rapidamente espalhada também 
por Whatsapp, fez com que alcançasse quase 50 
mil seguidores na rede social, milhares de vi-
sualizações em seus vídeos e até comparações 
hospitalares de dados da rede pública e outras 
redes particulares de saúde.

A expectativa de melhora nos índices da pan-
demia vem acompanhada de uma frase sempre 
citada ao final da publicação: “Vai dar certo!” E 
diariamente Elias acredita no bordão.

A campanha surgiu nas redes e se espalhou 
pela Cidade, nos bairros ou letreiros de ônibus. 
A sensação de que, no fim, vai dar certo é o 
sentimento de uma luz no fim do túnel: mes-
mo que pareça distante, seguimos caminhando 
pois é o que nos resta fazer. É o direito de afir-
mar esperança por estamos fazendo o possível, 
considera o gestor sobre um “otimismo feito de 
forma responsável”.

Alguns consideram uma forma estratégica 
de reconhecimento da empresa ou de possíveis 
investidas políticas futuras, o que o presidente 
nega. “Se eu estivesse com pensamentos políticos, 
eu não teria conseguido enfrentar tudo da forma 
como estamos conseguindo”, diz ao O POVO.

Presidente da Unimed Fortaleza informa 
de modo transparente sobre a situação na 
rede e vira referência durante a pandemia

cotidiano@opovo.com.br
ESPECIAL PARA O POVO
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Elias Leite tem 46 anos. 
Aos 40, ele deixou de 
atender em consultório.

Ele pediu demissão do Hospital 
das Clínicas no Serviço de 
Otorrinolaringologia na UFC e 
se dedicou à gestão

Elias deixou de ser médico só 
de ouvidos, nariz, garganta 
e laringe para ser também 
“médico de organizações”

Guinada

Gestão

Organizações

chegam a ter mais de 20 mil visualizações. 
Como vem sendo o ritmo de produção em 
meio a pandemia?

Elias - O primeiro vídeo eu postei em março (de 
2020), no começo não era todo dia. Aí depois da se-
gunda semana de abril, eu passei a postar vídeos 
todo dia até fim de julho. Quando abaixaram os índi-
ces, passei a postar os vídeos por três, quatro vezes 
por semana. No começo foi difícil porque as pessoas 
reclamavam, viu? Mas ainda hoje, quando costuma 
dar 19 horas e eu ainda não tive tempo para mandar 
um vídeo, meu WhatsApp começa a encher de men-
sagens de pessoas pedindo o vídeo. Por muitas vezes 
também já aconteceu de eu não querer gravar por 
estar exausto ou resolvendo outro problema… mas 
eu levanto, lavo o rosto, boto a camisa da Unimed e 
vou gravar. Entendo que devo isso à sociedade, eu 
não faço isso para mim, mas pelas pessoas. Então, 
independentemente de como eu esteja, eu tenho de 
manter o vídeo. Na linha, a transparência — por-
que isso é uma maneira de ajudar as pessoas e a 
sociedade. Agora com a segunda onda, eu voltei a 
publicar os vídeos diariamente. E enquanto não co-
meçarmos a descer os índices de forma considerá-
vel, eu vou continuar a enviá-los todo dia.

OP - Em meio ao reconhecimento dos 
vídeos, sua frase fi nal afi rmando “Vai dar 
certo” também se espalhou pela cidade. O 
que seria esse movimento e acredita que, 
talvez, ela possa ter infl uenciado o combate 
à pandemia na Capital?

Elias - É algo fantástico que me deu muita for-
ça. Nosso pico, até agora em 2021, de atendimen-
tos foi no dia 17 de março, data em que tivemos 
mais pacientes internados e foi quando começou 
essa mobilização que se espalhou pela cidade. 
Primeiramente, grandes empresas aderiram em 
suas fachadas. Depois se espalhou por pessoas fí-
sicas. Me ligaram da Unimed São Paulo e pergun-
taram se poderiam usar a frase. Eu respondi que 
esse movimento não era meu, mas de qualquer 
pessoa de bem. “Claro que pode, é de quem quiser 
esse otimismo responsável”, disse. Eu fico muito 
feliz e grato à sociedade em estarmos dando esse 
apoio aos profissionais da linha de frente, porque 
não é fácil. Esse movimento foi algo inspirador 
e eu nunca imaginei na vida receber tanta força 
como todos nós recebemos. E não só na Unimed 
Fortaleza, mas em outras operadoras de saúde 
e dos profissionais da saúde no serviço público 
que estão lutando contra a Covid-19. Fazemos 
nossa parte e temos o direito de sermos otimis-
tas de forma responsável. Temos de olhar tudo o 
que está sendo feito, não apenas o que está sendo 
perdido. Se fazemos tudo o que podemos, temos o 
direito de dizer que vai dar tudo certo. Não existiu 
nenhuma crise na humanidade que não foi venci-
da e esta não será diferente. Nós estamos em uma 
guerra, nós vamos vencer e é importante que todo 
mundo dizer que “vai dar certo”. Se todo mundo 
fizer sua parte, com certeza vai dar certo.

OP - Em um ano de pandemia e diante 
dessas atualizações diárias, há como 
mensurar o que mudou no senhor, como 
profi ssional e no aspecto pessoal, durante a 
gestão da Unimed Fortaleza?

Elias - Uma coisa que tenho de citar é o apoio 
irrestrito que eu recebo da minha esposa. Fiz um 
ano de casado no meio da pandemia, no dia 13 de 
maio - um dia, inclusive muito difícil, com muitos 
gargalos no hospital, embora não tenha sido o dia 
com mais pacientes internados. E ela é um suporte 
incrível e fantástico para mim. Também acho que 
cada vez mais eu percebo a importância de você 
tentar descobrir seu proposito de vida. Em muitos 
dias, se não tivesse muito claro para mim qual o 
nosso objetivo na Unimed, eu não teria força para 
rebater críticas, aguentar o cansaço ou superar a 
perda de alguém querido. É fundamental descobrir 
quais são os seus valores e qual a sua missão de 
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Leia a íntegra da entrevista com Elias 
Leite em bit.ly/elias-entrevista

vida. Quando você descobre e começa a viver isso, 
você supera qualquer dificuldade. Hoje eu me sinto 
carente de um líder, ao nível do Brasil, para que o 
país possa ter a esperança de um lugar melhor. Por 
isso o vai dar certo é importante, é uma responsá-
vel de manter aquilo que as pessoas tanto precisam 
em um momento difícil. Como líder, sempre defen-
di que você tem de trazer as pessoas com você e 
mostrar para elas o propósito daquilo tudo que 
você está vivendo. Hoje não tem ninguém traba-
lhando apenas por dinheiro, porque quem trabalha 
só por dinheiro não aguenta ficar mais de um ano 
nessa guerra que estamos vivendo.

OP - Qual foi o momento em que o senhor 
percebeu esse propósito?

Elias- Hoje eu tenho 46 anos e só depois dos 45, 
no ano passado, foi quando eu consegui viver da 
forma mais intensa meu propósito de vida que é 
mais que salvar vidas, é divulgar o modelo de ges-
tão que acredito, chamado de cortesia do resul-
tado. Quem está salvando as vidas são as pessoas 
que fazem a Unimed Fortaleza e elas estão vivendo 
isso fortemente. Tratar bem as pessoas em um lu-
gar certo traz um resultado, mais do que isso, e a 
pandemia foi uma grande oportunidade de provar-
mos isso. Há mais de um ano eu uso praticamente a 
mesma roupa: uma calça jeans e a camisa da Uni-
med. E estou muito bem dessa forma. Temos mais 
do que precisamos e é tão importante percebermos 
que temos coisas a que antes não dávamos tanto 
valor e nada disso se consegue sozinho. Juntos 
conseguimos coisas inacreditáveis.

OP - Nos últimos dias, vem um relato de 
esperança nos seus vídeos: o platô dos 
índices atendidos pela Unimed Fortaleza da 
doença. Como segue a situação da Covid-19 
na rede Unimed?

Elias - Estamos há duas semanas neste platô. O 
que caracteriza um platô é que os números sobem 
e descem, mas dentro de uma faixa. Nossa grande 
esperança é que nos próximos dias, esses índices 
comecem a diminuir. Óbvio que é uma esperança, 
não temos uma certeza disso. Mas é muito pareci-
do com o que está acontecendo em Manaus. Sem-
pre disse que estamos há um mês de Manaus, mas 
é óbvio que nada impede que não tenhamos uma 
terceira onda. Não podemos baixar a guarda e as 
pessoas não podem deixar os cuidados de lado. O 
que acredito hoje é em uma redução dos números, 
junto a questões técnicas e projeções.

OP - Com a visibilidade dos vídeos, muitos 
cogitam uma possível candidatura sua a 
algum cargo político em 2022. É um objetivo?

Elias - No momento, meu único foco é ficar na 
gestão da Unimed Fortaleza até fevereiro de 2022 
e fazer o melhor possível enquanto estamos aqui, 
tanto em gestão quanto, principalmente, em ven-
cer a pandemia. Nesse momento eu não tenho 
cabeça para muita coisa, principalmente para a 
política. Se eu estivesse com pensamentos polí-
ticos, eu não teria conseguido enfrentar tudo da 
forma como estamos conseguindo. Não sou filia-
do a nenhum partido, nunca tive a intenção de me 
candidatar e isso não passa na minha cabeça no 
momento. É incrível porque, quando você começa 
a aparecer de alguma forma, as pessoas sempre 
acham que há interesse ou intenções. Mas nes-
se momento eu só tenho o interesse de vencer 
essa pandemia sob a gestão da Unimed Fortaleza 
quanto antes e da melhor forma possível.

O POVO - Sua forma de comunicação é um 
posicionamento diferente para alguém em 
cargo de gestão de uma grande empresa. 
Como é estar na linha de frente de 
comunicação em meio a uma pandemia?

Elias Leite - O que nós estamos fazendo para 
a população era o que eu fazia já antes de gestor. 
Aqui na Unimed Fortaleza há um tipo de gestão 
em que acredito que a comunicação transparen-
te é fundamental para que as pessoas entendam o 
caminho que você quer seguir. Eu já tinha aqui na 
empresa o que eu chamava de Minuto com Elias. 
Toda segunda-feira eu enviada um vídeo para os 
colaboradores e cooperados com um tema sobre 
liderança e desenvolvimento pessoal. Mas, quan-
do a pandemia começou, eu troquei esses temas, 
pois senti que as pessoas estavam com muito medo 
e não sabiam o que estava acontecendo. Daí pas-
sei a informar sobre os números, o que nós está-
vamos fazendo com aquela subida dos índices e, 
no final, citava um otimismo responsável dizendo 
que vai dar certo. Em um momento como esse, as 
pessoas não estão adoecendo apenas de Covid, mas 
também da mente, espírito e alma. O momento por 
si só já está difícil mas, poxa, se estamos fazendo 
tudo o que podemos fazer, tenho duas formas de 
comunicar isso: de forma séria, triste ou pessimis-
ta; ou posso comunicar a mesma informação de 
uma forma mais leve, tentando não tratar apenas 
a Covid, mas tentando tratar a mente das pessoas. 
Vimos muitas pessoas caírem no ponto de vista 
psicológico e não precisamos apenas dar apoio na 
questão dos leitos e respiradores, mas também um 
apoio de “calma, vamos vencer”. E nós só temos o 
direito de dizer que vai dar certo porque nós esta-
mos fazendo o que podemos.

OP - Seus vídeos trazem atualizações quase 
diárias sobre a situação da rede Unimed 
Fortaleza na luta contra a Covid-19 e 
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Um judeu de origem camponesa 
segue arrebatando multidões ao 
redor do mundo com suas pala-
vras sobre um reino de paz e jus-
tiça dois milênios após sua mor-
te. Para a ciência, ainda há mais 
perguntas do que respostas sobre 
ele. Contudo, historiadores e ar-
queólogos ouvidos pelo O POVO 

são unânimes ao constatar que 
Jesus de Nazaré foi um persona-
gem histórico real por aqui e ins-
pirou a maior religião do planeta.

Como Sócrates, Jesus não dei-
xou nada escrito. Alguns histo-
riadores acreditam que ele era 
analfabeto e só falava aramaico, 
embora pudesse saber de cor 
todo o Torá, os escritos sagrados 
do judaísmo, tendo em vista o 
predomínio da cultura oral.

A multiplicidade de relatos so-
bre Yeshua (Jesus, em hebraico) 
chama atenção. Autores que nun-
ca se leram ou sequer foram con-
temporâneos fazem afi rmações 
que coincidem sobre Jesus. Quem 
explica é o historiador André Che-
vitarese, estudioso há mais de 30 
anos do chamado Jesus histórico, 
conceito que separa o homem de 
carne e osso do messias religioso.

“Paulo nunca leu Marcos, 
Marcos nunca leu Paulo. João 
Evangelista nunca leu Paulo, mas 
também nunca leu Marcos. No 
entanto, esses três autores fa-
lam coisas sobre um quarto, que 
é Jesus, que batem em gênero, 
número e grau”, comenta o pro-
fessor do Programa de Pós-Gra-
duação em História Comparada 
(PPGHC) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

A despeito do grande distan-
ciamento temporal entre a per-
sonagem histórica de Jesus, os 
achados reunidos até o momento 
suplantam qualquer dúvida, re-
força a historiadora Silvia Siquei-
ra, docente no Programa de Pós-
Graduação em História, Culturas 
e Espacialidades (PPGHCE) e no 
curso de História da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece).

“As teses, minoritárias e 
alheias ao mundo acadêmico, se-
gundo as quais Jesus é apenas um 
mito, na medida em que se mos-
tra efetiva e documentadamente 
vívido, não têm confi rmação na 
pesquisa histórica”, completa.

Os evangelhos canônicos — 
Mateus, Marcos, Lucas e João 
— são a principal fonte do que 
se sabe hoje sobre Jesus. Todos 
foram escritos em grego cerca 
de 30 ou 40 anos depois do que se 
considera que ele morreu.

Os textos de evangelistas são 
sujeitos a análise crítica em re-
lação a seus vieses, autores e 
contextos, considera o professor 
Daniel Justi, do mestrado em his-
tória na Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

“Documentos, registros de 
memória têm uma legitimidade 
por si só, e a História quando os 
toma precisa submeter isso a teó-
ricos e metodologias para enten-
der a formação desse contexto. 
E aí se consegue, então, perceber 
a validade da natureza histórica 
desses registros”, explica Daniel.

LAIS OLIVEIRA

cotidiano@opovo.com.br
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Fora dos evangelhos, autores 
não cristãos também testemu-
nham sobre Jesus. O mais proe-
minente é o historiador judeu 
Flávio Josefo, nascido na época 
em que se acredita que Jesus te-
ria morrido e que faz referência 
direta a Jesus como um homem 
“sábio”, embora recaiam suspei-
tas de adulteração por copistas 
cristãos em parte de seu texto.

De acordo com o arqueólo-
go Pedro Paulo Funari, profes-
sor da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), apesar da 

possível distorção, Josefo apre-
senta a evidência mais direta da 
existência de Jesus. “Não parece 
que ele apenas reproduz o que os 
seguidores de Jesus diziam, mas 
conhecimento de Jesus indepen-
dente dos cristãos.”

Josefo ainda menciona ou-
tros personagens que convive-
ram com Jesus: Tiago, citado na 
Bíblia como um dos irmãos dele, 
e João Batista. Outros autores 
como Tácito, Plínio e Suetônio 
refl etem mais os cristãos de sua 
época em seus escritos.

Referências a Jesus 
além dos Evangelhos

REGISTROS

O ossuário do crucifi cado 
e as evidências indiretas

DESCOBERTAS

Condenados à crucifi cação 
eram geralmente presos por 
cordas e não pregados, como a 
Bíblia conta sobre Jesus. E os 
romanos costumavam deixar os 
corpos sem sepultá-los. Falta-
vam evidências de plausibilidade 
na narrativa bíblica.

Isso mudou em junho de 
1968, quando o arqueólogo Vas-
silios Tzaferis encontrou, num 
lugar chamado Givat Hamtivar, 
cinco ossuários, um entre os 
quais estava o de um homem 
que tinha cerca de 1,65 metro 
de altura e por volta 25 anos.

O calcanhar direito havia sido 
perfurado por um prego de apro-
ximadamente 10 centímetros. 
Essa descoberta, considerada ra-
ríssima, permite dizer que cruci-
fi cados poderiam ser pregados e 
havia permissão de enterro, mes-
mo excepcionalmente.

Achados arqueológicos como 
o ossuário do crucifi cado confi r-
mam o relato evangelista. Ruí-
nas de aldeias judaicas, ossuá-
rios e objetos dão pistas sobre 
os contextos histórico, cultural, 

social e religioso da época, se-
gundo o arqueólogo Pedro Paulo 
Funari, da Unicamp.

“As evidências são indire-
tas, como no caso de 99,9% das 
pessoas que viveram no passa-
do sem vestígios identifi cados, 
inscrição ou outro rastro. Uma 
inscrição que menciona Pôncio 
Pilatos, ou um barco de pesca, 
que mostra como era um Jesus 
tal como mencionado nos Evan-
gelhos”, detalha.

Outra descoberta inestimá-
vel para a arqueologia ocorreu 
quando uma longa estiagem bai-
xou drasticamente o nível do Mar 
da Galileia, em Israel, em janeiro 
de 1986. Um barco pesqueiro fei-
to de madeira barata, com cerca 
de 8 metros de comprimento e 
três de largura, foi encontrado 
incrivelmente bem preservado 
no meio da lama.

O exame de carbono-14 da-
tou o barco no primeiro século. 
A embarcação de dois mil anos 
bate com as descrições daqueles 
utilizados pelos pescadores gali-
leus que conviveram com Jesus.

PIXABAY

Morte de 
Jesus teve 
motivações 
políticas 
segundo 
historiadores.

ESPECIAL PARA O POVO
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“Ele, de fato, existiu. Agora, 
o que se diz sobre ele, bom, aí é 
passível de discussão”, provoca o 
historiador André Chevitarese, da 
UFRJ. A noite feliz em Belém, por 
exemplo, pode não ter acontecido 
porque Jesus veio ao mundo em 
Nazaré, segundo ele.

De acordo com o pesquisa-
dor, a narrativa evangelista 
buscaria relacionar Jesus com 
Belém em uma alusão à cidade 
natal do rei Davi, de cuja des-
cendência era esperado o novo 
messias para libertar os judeus 
da dominação romana.

Seja como for, a simplicidade 
do nascimento de Jesus, popula-
rizada pela cena da manjedoura, 
não deve estar muito distante da 
modéstia encontrada na pequena 
aldeia da Galileia com casas de 
pedra e telhados de palha.

A data do nascimento tam-
bém pode causar estranheza para 
quem não está familiarizado com 
o assunto. Jesus nasceu no fi m do 
reinado de Herodes, portanto, en-
tre os anos 6 e 4 a.C. Sim, Cristo 
nasceu antes do marco conside-
rado pelo calendário cristão, con-
forme os historiadores.

Ele também não era fi lho úni-
co. Os Evangelhos citam Tiago, 
José, Simão e Judas como irmãos 
de Jesus, sendo que há também 
uma menção a Tiago, como irmão 
de Cristo nos textos do historia-
dor judeu Flávio Josefo.

E esqueça as imagens do eu-
rocêntrico Jesus loiro, branco 
e de olhos azuis. Sua aparência 
física devia ser mais como a dos 
judeus de seu tempo: pele e ca-
belos escuros. Porém, seus se-
guidores não se importaram com 
sua fi sionomia. Logo, não regis-
traram por escrito.

As suas palavras, por outro 
lado, repercutem até hoje. Pará-
bolas simples de um judeu cam-
ponês sobre a vida no campo — 
vide a história do joio e do trigo 
ou das sementes que caíram em 
diferentes terrenos — atraíram 
os ouvidos do povo. Em contra-
partida, a proclamação de um 
reino de igualdade e fartura para 
todos incomodou Roma. Isso é o 
que leva Jesus a ser crucifi cado 
entre os anos 30 a 35 a.C.

O professor Lair Amaro, tam-
bém do Programa de Pós-Gra-
duação em História Comparada 
da UFRJ (PPGHC/IH), afi rma que 
Jesus, como outros em seu tem-
po, liderou um movimento mes-
siânico popular. “Seu sonho era 
de que Deus voltasse a reinar e 
expulsasse os romanos de sua 
terra. O diferencial de sua men-
sagem é que ele não aceitou a 
cumplicidade das elites judaicas 
para com o Império e conclamou 
o povo mais simples a resistir a 
esse estado de coisas sem recor-
rer à violência”, comenta.

A vida do 

nazareno

HISTÓRIA

Uma morte política e margi-
nal. É assim que os historiadores 
encaram a crucifi cação de Jesus. 
Naquela época, a pena da cruz 
era reservada aos não-romanos e 
prioritariamente aos revoltosos, 
categoria na qual o nazareno se 
encaixava em decorrência de seus 
discursos subversivos.

Os evangelhos contam que Je-
sus é preso por ordem de Caifás, o 
sumo sacerdote, depois de fazer a 
Última Ceia com os apóstolos. Na 
sequência, é levado perante o Si-
nédrio, onde reafi rma ser o fi lho 
de Deus. Após passar por Pôncio 
Pilatos, prefeito da Judeia, é leva-
do para ser crucifi cado.

Segundo o professor André 
Chevitarese, da UFRJ, é prová-
vel que a captura e crucifi cação 
de Jesus tenha se dado em curto 
espaço de tempo. “Jesus é preso 
em uma antivéspera de Páscoa e 
imediatamente morto. Imagina 
Jerusalém abarrotada de judeus. 
Como é que vão botar um judeu 
carregando uma cruz? Isso aí é 
um convite para uma revolta.”

O arqueólogo e historiador 
Pedro Paulo Funari adiciona que 
“a Via Crucis em Jerusalém foi 
inventada muito depois e não 
tem relação com como teria sido 
mesmo a caminhada de Jesus em 
direção à crucifi cação.” Anual-
mente, a tradição católica celebra 

a Paixão de Cristo, rememoran-
do desde a entrada de Jesus em 
Jerusalém até a morte e ressur-
reição, mas a comemoração foi 
estabelecida somente no século 
III durante o Concílio de Niceia no 
ano de 325 d.C.

A Páscoa no calendário judaico 
comemora a saída dos judeus do 
Egito, simbolizando a passagem 
da escravidão para a liberdade. 
A festa de caráter político reunia 
milhares de pessoas, sendo tam-
bém uma forma de sonhar com a 
libertação dos romanos.

Longe de ter sido um gran-
de evento, a crucifi cação de Je-
sus difi cilmente teria espaço em 
um jornal da época, se existisse 
algum. “Na geração seguinte a 
Jesus ter morrido, um autor de 
nome Paulo, nas suas cartas, está 
dizendo que a morte de Jesus 
foi sacrifi cial. Então deixa de ser 
uma morte política e passa a ser 
uma morte religiosa, e isso você 
só vai acreditar se você tiver fé”, 
conclui Chevitarese.

À medida que sua mensagem 
política de oposição ao Império 
foi domesticada e o signifi cado 
de morte por crucifi xão foi res-
signifi cado, o movimento que 
começou com Jesus deixou de 
ser visto como uma ameaça e 
pode ser incorporado ao corpo 
religioso romano.

A morte na cruz

INDICATIVOS
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A pesca 
milagrosa, de 
Konrad Witz, 
de 1444

“Jesus era visto 

como um grande 

mestre de 

sabedoria ou ele 

era, de fato, um 

ativista político 

que reivindicava 

melhoria de vida 

para o povo? Nós 

temos algumas 

ideias, mas a 

gente não tem a 

precisão disso”

Daniel Justi, historiador, 
professor da Unifesspa
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Leia trechos de textos que 
fazem referência a Jesus 
além dos evangelhos
bit.ly/jesus-ciencia
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 O OSSUÁRIO DO SUMO 
SACERDOTE CAIFÁS

Em novembro de 1990, 
operários encontraram uma 
caverna usada para 
sepultamento, fechada desde 
o ano 70 d.C, em uma parte 
antiga da cidade de 
Jerusalém, da época em que 
a cidade foi destruída pelos 
romanos. No ossuário 
(depósito onde são guardados 
ossos de falecidos), estava o 
nome em aramaico 
“Caiaphas”, referenciando a 
família do sumo sacerdote. 
São mencionados nomes de 
diversos membros da família, 
entre eles Caifás (Caiapha).

 A CASA DO 
APÓSTOLO PEDRO EM 
CAFARNAUM

Em 1906, arqueólogos 
franciscanos Virgílio 
Corbo e Stanislao 
Loff reda acharam ruínas 
na aldeia de Carfanaum, 
de uma igreja octogonal 
construída no século VI, 
sobre uma casa da 
época de Jesus. 
Inscrições do século II 
levaram escavadores a 
supor que se trataria da 
casa de Pedro, na qual 
Jesus teria estado. 
Sobre isso não há 
certeza. Mas é possível 
afi rmar que a casa 
estava em uma área 
visitada por Jesus.

 A INSCRIÇÃO DO 
PREFEITO PÔNCIO 
PILATOS

Em 1962, arqueólogos 
italianos de Milão 
encontraram nas ruínas do 
teatro de Cesareia Marítima 
- sede do poder romano 
- uma inscrição com o nome 
de Pôncio Pilatos. A 
inscrição havia sido 
reutilizada em uma 
construção do século IV d.C. 
No Mediterrâneo oriental, os 
romanos usavam, em geral, 
a língua grega, mas a 
inscrição está em latim: 
“Pôncio Pilatos, prefeito da 
Judeia, construiu este 
edifício em honra do 
imperador Tibério”.

 O BARCO DE PESCA DO 
MAR DA GALILÉIA

Em meados da década de 1980, 
uma longa estiagem levou ao 
rebaixamento do nível do Mar da 
Galileia. Quando o nível da água 
estava mais baixo, em janeiro de 
1986, dois membros do kibbutz 
(comunidade agrícola israelita) 
Ginnosar notaram que havia um 
barco no meio da lama. A água e 
a lama haviam preservado a 
madeira. O barco tinha cerca de 
3 X 8 metros e abrigava 
cerâmica e lamparinas do 
primeiro século, datação 
confi rmada pelo exame de 
carbono 14 da madeira. O uso de 
madeira barata demonstra a 
simplicidade e pobreza dos 
pescadores da Galileia que 
conviviam com Jesus.

 O ESQUELETO DO 
CRUCIFICADO

Pela regra geral, crucifi cados 
eram presos por cordas e não 
pregados, como a Bíblia diz que 
ocorreu com Jesus. No entanto, 
uma descoberta em junho de 
1968 mostrou que poderiam 
haver exceções. Enquanto 
escava em Jerusalém, num 
lugar chamado Givat Hamtivar, 
o arqueólogo israelense 
Vassilios Tzaferis encontrou 
uma tumba familiar datada do 
primeiro século d.C com cinco 
ossuários. O calcanhar direito 
de um homem de 25 anos havia 
sido perfurado por um prego de 
10 centímetros. Seus braços 
haviam sido amarrados à cruz, 
não pregados, e suas pernas 
não foram quebradas. 

 MASSADA E QUMRAN E 
A RESISTÊNCIA JUDAICA À 
OCUPAÇÃO ROMANA

Massada e Qumram são 
monumentos arqueológicos que 
apontam resistência contra os 
romanos. A ocupação da colina 
de Massada, na Judéia, pelos 
revoltosos contra os romanos 
ocorreu após Jesus, na década 
de 60 d.C, mas os vestígios 
mostram a vitalidade de uma 
postura ortodoxa em segmentos 
da elite. O complexo de Qumran 
foi uma descoberta 
contemporânea a Jesus de 
grande destaque. Na década de 
1950, a Escola Bíblica Francesa e 
Arqueológica Francesa escavou 
o sítio sob a direção de Roland 
de Vaux, mas os relatórios de 
escavação foram apenas 
parciais devido à morte de Vaux, 
em 1971. Isso difi culta até hoje a 
interpretação do sítio. 

 GAMLA, JOSEFAT E 
CAFARNAUM

As aldeias Gamla e Josefat 
não são mencionadas nos 
evangelhos e não há como 
garantir que Jesus passou 
por elas. Porém, foram 
destruídas em 67 d.C e por 
isso preservadas de modo 
que constituem achados 
únicos para saber como 
era o ambiente aldeão à 
época de Jesus na Galileia. 
Os vestígios da época de 
Jesus em Cafarnaum não 
são tantos, mas mostram 
tratar-se de aldeia 
tradicional, em ruas 
pavimentadas: suas casas 
eram simples, de pedra e 
pau a pique, cobertas com 
ramos, em telhado, com 
pouquíssimo material 
importado.

 8. VASOS E 
BANHEIRAS RITUAIS: 
OS RITUAIS JUDAICOS

A importância dos vasos 
rituais nos ambientes 
aldeões à época de Jesus 
pode ser avaliada pela sua 
presença generalizada nos 
sítios judaicos escavados. 
Há uma referência explícita 
a esses vasos rituais de 
pedra em João 2:6-7. 
Haviam vasos feitos de 
barro e de pedra. Esses 
vestígios de vasos datados 
da época de Jesus provêm 
também de Nazaré, e ainda 
que o banho ritual da 
cidade que chegou até nós 
seja datado do terceiro 
século, podemos supor que 
já havia tais rituais 
anteriormente, ainda não 
encontrados ou 
preservados.

 CESAREIA MARÍTIMA 
E JERUSALÉM, À ÉPOCA 
DE HERODES, O GRANDE

Pesquisas trouxeram muitas 
informações sobre diversos 
ambientes urbanos da 
Palestina à época de Jesus. 
A cidade de Cesaréia e seu 
porto, Sebastos, eram os 
mais ambiciosos e ousados 
projetos no Mediterrâneo 
oriental, centro que tinha 
seus nomes diretamente 
ligados aos dirigentes 
romanos César e Augusto 
(Sebastos, em grego). 
Cesaréia englobava 
tradições judaicas, gregas, 
romanas e outras.

 SÉFORIS E 
TIBERÍADES, À ÉPOCA DE 
HERODES ANTIPAS

Herodes Antipas, herdeiro do rei 
Herodes, se preocupou em 
urbanizar Galileia com a 
construção de Séforis e 
Tiberíades. Séforis, que foi 
abandonada, permitiu extensas 
escavações nas últimas quatro 
décadas. A cidade de Séforis, a 
7 km de Nazaré, ainda que não 
mencionada no Novo 
Testamento, deve ter sido 
conhecida e revela outra 
realidade: uma cidade com 
teatro, aqueduto e mosaicos 
dionisíacos. Sua população 
judaica convivia com costumes 
de origem grega ou romana. 
Tiberíades, citada no texto 
bíblico, também revela essas 
características e demonstra que 
Jesus conviveu com esses 
ambientes mais cosmopolitas

MUSEU ISRAEL/ ILAN SHTULMAN

O osso do calcanhar e o prego 
do ossuário descoberto em 
Jerusalém em 1968. 

WIKIMEDIA

Gamla, Josefat e 
Cafarnaum

ACCORDANCE; BIBLE STUDY SOFTWARE

Cesareia Marítima e 
Jerusalém, à época de 
Herodes, o Grande

MUSEU DE ISRAEL, JERUSALÉM/DIVULGAÇÃO

O ossuário do sumo 
sacerdote Caifás

GARO NALBADIAN

WIKIMEDIA

Vasos e banheiras rituais: os 
rituais judaicos

SHUTTERSTOCK

Séforis e Tiberíades, 
à época de Herodes 
Antipas

WIKIMEDIA COMMONS

A inscrição do prefeito 
Pôncio Pilatos
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A casa do apóstolo 
Pedro em Carfanaum
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Massada e Qumran e 
a resistência judaica à 
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E
sta é a segunda vez que celebramos a Páscoa 
no contexto da pandemia. No ano passado, a 
ressurreição de Cristo foi lembrada com cele-
brações sem a participação física de fi éis, com 
bênçãos à distância e cumprimento das nor-
mas sanitárias. Neste ano, quando o Brasil 

ultrapassa a trágica marca de 325 mil mortos, mais uma 
vez os templos estão de portas fechadas, para obedecer às 
orientações a favor da saúde pública. É hora, portanto, de 
nos voltarmos às nossas famílias e amigos e fazermos de 
nossa casa uma igreja doméstica, festejando o Cristo que 
ressuscita e toda a mensagem que Ele nos traz.
“No ano passado estávamos mais chocados. Neste ano, es-
tamos mais afetados. E a crise econômica está mais grave”, 
disse o papa Francisco em celebração no Domingo de Ra-
mos, quando se iniciou a Semana Santa. Desta vez, temos 
um cenário mais mortífero causado pelo novo coronavírus. 
A vacina já chegou e está sendo aplicada, mas os números 
de casos e mortes pela Covid-19 continuam a crescer.
Hoje, neste domingo da ressurreição, a data se faz propícia 
para relembrarmos a vitória sobre as dores e agruras pe-
las quais passou Jesus, que, neste dia, pela tradição cristã, 
volta à vida. Aproveitemos também para levar nossas ora-
ções e pensamentos às vítimas da Covid-19, que, muitas 

vezes, morrem longe de suas famílias e sem o direito de 
serem veladas por seus entes queridos. É uma cruz pun-
gente que carregam em estações graves da doença, para a 
qual ainda não existe tratamento validado de modo cientí-
fi co – nem precoce nem subsequente.
Nesta conjuntura em que prezamos por nos cuidar e 
cuidarmos uns dos outros, enviemos nossa solidarieda-
de aos milhares de familiares e amigos enlutados que 
não puderam se despedir dos seus entes vítimas da Co-
vid-19. Para os cristãos, que a alegria de exaltar o Je-
sus ressuscitado, na maior festa da cristandade, traga a 
todos a esperança de dias melhores e o fortalecimento 
da fé. Aos não cristãos, que se prevaleçam do júbilo da 
data para participar deste momento em uma corrente 
de empatia e caridade.
Em meio às tribulações e adversidades que a pandemia 
causa, precisamos nos unir para cobrar responsabilida-
des do poder público, a partir da compra de mais vacinas, 
de mais assistência aos adoentados nas unidades de saú-
de e de valorização dos profi ssionais da saúde. A doença 
não pode ser negada, mas precisa ser combatida.
Que o amor de Cristo, hoje expresso no triunfo sobre a 
morte, seja a resistência, o alento e a coragem de que 
muitos necessitam.

Domingo de Páscoa: mais
esperança e coragem

EDITORIAL

perafhael79@gmail.com

Em meio a uma pandemia, que tem trazido 
tanta dor e sofrimento para os povos, os cris-
tãos celebram a Ressurreição de Jesus Cristo, sua 
principal Solenidade. Na Páscoa, refl etimos sobre 
a vitória da vida sobre a morte, que nunca terá a 
última palavra sobre as nossas vidas.

Para os cristãos “a morte é o 
termo da vida terrena (...) medi-
da pelo tempo no decurso do qual 
mudamos e envelhecemos, [sur-
gindo] como o fi m normal da vida” 
(CIC  1007). Sabemos que é assim 
e, por isso, não podemos “perder 
tempo” em ninharias, preocupan-
do-nos de tal modo com as coi-

sas temporais que esqueçamos que não temos aqui 
morada defi nitiva, conforme Colossenses 3,1-4: “Se, 
portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas 
lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. 

Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. 
Porque estais mortos e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus”.

A Paixão e a Morte pelas quais passou o Salvador 
Jesus Cristo “[transformaram] em bênção a mal-
dição da morte” (CIC 1009), e por isso o cristão ao 
celebrar a Páscoa enche-se da esperança “na re-
missão dos pecados; na ressurreição da carne; e na 
vida eterna”. A Solenidade da Páscoa nos recorda a 
esperança na vida eterna e a fé no Amor no qual um 
dia seremos mergulhados que é Deus mesmo, pois 
“Veremos Deus tal como é” (1Jo 3,2).

No Espírito de Cristo Ressuscitado, renovemos 
em nós a graça da fé, da esperança e da caridade, 
enquanto fazemos aqui nossa peregrinação rumo 
ao Céu, para um dia estarmos com o Senhor Jesus, 
a Virgem Maria, São José, os anjos e santos, na Res-
surreição fi nal.

Feliz Páscoa! 

Ressuscitados com Cristo

Missionário da 

Misericórdia, mestre 

em Sagrada Liturgia

Pe. Rafhael Silva Maciel

carlinhosperegrino@gmail.com

O Apóstolo João descreve a pascoa como ca-
minho de festa e morte – “Ora, antes da Festa da 
Páscoa, sabendo Jesus (que era a ocasião da sua 
morte), tendo amado os seus que estavam no mun-
do, amou-os até o fi m” (João 13:1). Jesus Cristo es-
tava diante de um cenário dramático e catastró-

fi co. Não somente pela realidade 
cruel da crucifi cação que haveria 
de enfrentar, mas também, pe-
las manifestações desumanas 
naquela ambiência de obscuran-
tismo. Sobre ele, falavam men-
tiras deslavadas e perversas. As 
mentiras eram celebradas como 
se fossem verdades triunfantes. 

Anás e Caifás, sacerdotes em evidência, amasiados 
com o Palácio (Lucas 3:1-3) maquinavam todas as 
misérias e perversidades possíveis. Perto de Jesus, 
estavam pessoas negacionistas, como foi o caso do 
Pedro, que não só se aventurou a negar a realidade 
(Mateus 16:21-23), como também a amizade com o 
Cristo. O ambiente era propicio para quem aspira-
va lucro fi nanceiro, usando a catástrofe como meio 
ilícito para fazer dinheiro. Judas, o traidor, não 
perdeu a oportunidade e negociou com os déspotas 

de seu tempo o caminho mais fácil para que o Cris-
to fosse crucifi cado. 

Na estrada da festa e morte, enquanto alguns es-
tavam vomitando ódio e violência esbanjando suas 
polarizações perversas, o Jesus Cristo de Nazaré des-
tilava amor em suas ações e palavras. Enquanto, um 
dos ladrões erguido como malfeitor clamou diante de 
sua miséria, Jesus em solidariedade resgatou suas 
esperanças de vida no Paraiso. Em meio a dor e ao 
luto, Filho querido, destilou palavras de consolação e 
cuidado para a sua mãe Maria e o seu querido ami-
go João. Da Páscoa, podemos aprender sobre essas 
oportunidades da vida. Em meio ao luto, sejamos o 
consolo e o abrigo para as pessoas afl itas. Em meio 
aos vômitos de ódio e violência respiremos amor e 
transpiremos pacifi cação. No Evangelho de João, pa-
radoxalmente, o Calvário se transformou num jardim 
(João 19:41). A noite da traição em expressão de gra-
ciosidade, gratuidade e partilha – “tendo dado gra-
ças, partiu o pão”. À semelhança de outras pessoas, 
estou vivendo a minha páscoa de dor e consolação; 
destilando amor em meio ao ódio; sendo pacifi cador 
diante das guerras, lutando por justiça num mundo 
de espoliação, desigualdades e injustiças. Só assim 
podemos expressar: Feliz Páscoa!!! 

O paradoxo da Páscoa

Pastor na Igreja de Cristo

Carlos Queiroz
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ESTA COLUNA É PUBLICADA AOS DOMINGOS

OMBUDSMAN \ Juliana Matos Brito

Chorar não é uma prerrogativa dos simples mortais se considerar-
mos os imortais sempre presentes na história da humanidade. Ao res-
suscitar Lázaro, Jesus chorou em Betânia na presença das irmãs Marta 
e Maria, talvez intuindo que o seu dia não tardaria. Nietsche chorou em 
Turim, na Itália, no exato dia de Natal quando ele enroscou sua cabeça 
à de uma cavalo que sofria açoite do cocheiro. A partir daí, ele perdeu 
a razão e nunca mais a encontrou. No mesmo ano, deixou a cátedra de 
fi losofi a para se tornar um “vagabundo”, ou seja, um a vagar no mundo, 
anunciando que seria um personagem conhecido da história. Foram as 
suas obras que o consumiram, como Zaratustra e o Anticristo? Ou seria 
um Messias prenunciando a tecnologização do mundo?

Hipócrates (460 a.C e 377 a.C), de origem de família abastada, nas-
ceu em Cós e morreu em outra ilha, Larissa. Assim como Buda nas-
ceu para peregrinar e defender o hinduísmo, Hipócrates nasceu para 
a medicina, a sua arte terapêutica, tornando-se o pai da medicina. 
Hipócrates era um naturalista por essência, como as outras espécies 
animais, que ao romper com o mimetismo, passou a teorizar. Ele e 
seus contemporâneos, como Sócrates e Demócrito, modernizaram a 
língua grega, escrevendo alguns livros baseados em observações, um 
deles foi Epidemia. Na época ele não poderia usar a palavra pandemia 
porque o mundo ainda não era globalizado, não havia acontecido o 

fenômeno Cristo e muito menos as grandes navegações. Mesmo as-
sim, atribuía as epidemias aos hábitos alimentares, ao ar, ao meio 
ambiente e à questão racial.

Ficaria escandalizado ao botar os pés na cidade de Wuhan, China, 
em 2019, pasmo com a discrepância entre os sistemas político ditato-
rial e o econômico desmantelado: sem preocupação com o ar, o siste-
ma alimentar, e numa encruzilhada racial. Ele teria previsto uma que-
da catastrófi ca no sistema de saúde e que ocorreria no mundo o caos. 
Mas ele choraria de verdade ao visitar o Brasil, vários meses depois, 
com mais de trezentos mil mortos na pandemia e que logo chegaria 
a meio milhão. Na sua indignação, blasfemaria em palavras do grego 
arcaico: Pharmak, Pharmak, ou seja, bode expiatório, pois os seus an-
cestrais sacrifi cavam humanos para magicamente acabar com a epi-
demia. Moral da história, é do veneno que se faz grandes remédios.

Para manter a saúde coletiva é sempre bom fazer esta articula-
ção, a fi m de evitar as intoxicações, atualmente disseminada em fa-
kes news. Por que os governantes esqueceram o signifi cado de de-
mocracia e tentam impor o negacionismo? A ciência e a política são 
atividades complementares e não antagônicas. A dialética não pode 
ser assassinada. Ao fi nal de todo esse pesadelo, o Brasil entrará no 
guinness book, recorde em mudanças de sta  ministerial e assessores 
em apenas 2 anos e meio de governo. Por que o governante deste País 
não leu o livro do Maquiavel, o Príncipe? Na Idade Média já se sabia 
que não adianta bons assessores quando um príncipe é medíocre. 

CLETO B. PONTES
cletopontes@uol.com.br

Psiquiatra

HIPÓCRATES AINDA CHORA
ARTIGO

ATENDIMENTO AO LEITOR

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
DAS 8H ÀS 14 HORAS
“A Ombudsman tem mandato de 1 ano, podendo 
ser renovado por acordo entre as partes. Tem 
status de editora, busca a mediação entre 
as diversas partes. Entre suas atribuições, 
faz a crítica das mídias do O POVO, sob a 
perspectiva da audiência, recebendo, verificando 
e encaminhando reclamações, sugestões 
ou elogios. Ela também chefia área editorial 
focada na experiência do leitor/assinante e que 
tem como meta manter e ajustar o equilíbrio 
jornalístico a partir das demandas recebidas 
e/ou percebidas. Tem estabilidade contratual 
para o exercício da função. Além da crítica 
semanal publicada, faz avaliação interna para os 
profissionais do O POVO”.

CONTATOS

EMAIL: OMBUDSMAN@OPOVODIGITAL.COM
WHATSAPP: (85) 98893 9807

JORNALISMO E RESPONSABILIDADE COM A HISTÓRIA
A semana que passou, lembramos um tempo terrível, 

o início da ditadura a partir do golpe militar de 1964, em 
31 de março. Em meio a essa memória, que deve ser sem-
pre lembrada como um tempo sombrio para onde não 
deveremos nunca voltar, ainda tivemos uma turbulên-
cia no Governo Federal com a demissão de toda a cúpula 
das Forças Armadas. Além de trazer a cobertura sobre as 
mudanças no Exército, Marinha e Aeronáutica, O POVO 

investiu na reportagem sobre o 57º aniversário do golpe. 
Ainda no dia 31, o portal publicou a matéria “Por que 

não há razões para comemorar o golpe de 1964”, assinada 
pelo repórter Vitor Magalhães e reproduzida no impresso 

no dia seguinte. A reportagem traz informações sobre a 
data, mostra a ruptura institucional e, principalmente, 
destaca que o que ocorreu em 31 de março de 1964 foi um 
golpe de estado. E, por isso, não há espaço para come-
morações. O que precisamos fazer, sempre, é relembrar 
o que aconteceu, com todas as dores que essas memórias 
causam, para que tal situação não volte a se repetir. 

Não há espaço para celebração, como insistem mem-
bros do Governo Federal. E, se alguém estivesse em dú-
vida em relação a isso, a reportagem explica com clareza: 
a ditadura suspendeu liberdades, torturou e matou pes-
soas. E ainda traz uma linha do tempo com os principais 

fatos deste período. Independente do espectro político do 
cidadão, não há o que se discutir. Tivemos um momento 
obscuro chamado de ditadura militar. Que deve ser re-
lembrado para que a gente não esqueça, mas nunca enal-
tecido. No dia 31, o editorial do O POVO trata sobre o fato 
e destaca a importância de “manter o País dentro das ba-
lizas democráticas”. Portanto, a partir de toda movimen-
tação ocorrida esta semana, o jornal presta um serviço 
ao leitor quando destaca que o que aconteceu em 1964 foi 
golpe. Isto é responsabilidade com a história. Em tempos 
de instabilidade em que estamos vivendo, é sempre im-
portante deixarmos isso muito claro.

Domingo passado, informação da coluna 
do Jocélio Leal causou um rebuliço na eco-
nomia. A discussão começou sobre o valor 
mais alto na conta para quem gera a própria 
energia no Ceará. O colunista destacou a in-
formação de que as pessoas que geram sua 
própria energia teriam recebido conta mais 
alta a partir desse mês. Ainda no domingo, o 
colunista informou sobre a decisão da Secre-
taria da Fazenda do Ceará (Sefaz) de discutir 
já no dia seguinte sobre a cobrança do ICMS 
para quem gera a própria energia.

Na segunda-feira, a Sefaz publicou nota 
explicando que não houve mudança na tri-
butação do ICMS relativa às operações com 
energia elétrica. O colunista ainda publicou 
um texto com o título “Geração de energia: 
não houve aumento de ICMS, mas por que fi -
cou mais caro?”, com as informações dadas 
pela secretaria e a relação da cobrança pela 
Enel, a distribuidora de energia no Ceará. 

A editoria de Economia trouxe uma re-
portagem sobre a mudança relacionada à 

geração da própria energia na terça-feira, 
dia 30. Com o título “ICMS sobre geração da 
própria energia: Ceará é o 1º do Nordeste a 
mudar entendimento”, o material mostrou o 
que ocorreu e um pouco sobre as mudanças 
a partir da relação da cobrança entre o que é 
de responsabilidade da Enel e da Sefaz. Mas 
algumas perguntas não foram respondidas. 
O pagamento extra fi cará mesmo para o pro-
dutor de sua própria energia? O Estado não 
deveria incentivar a geração de energia lim-
pa? Ainda vale a pena gerar a própria energia 
após essa mudança? Até a última sexta-feira, 
a editoria ainda não havia publicado uma ou-
tra reportagem sobre o assunto. 

A editora-chefe de Economia, Adailma 
Mendes, explicou que a equipe está produ-
zindo um material sobre o assunto para ser 
publicado em breve. “Estamos buscando fe-
char um levantamento no Nordeste dos esta-
dos que estariam com essa cobrança. Assim 
também trazer mais luz ao tema sobre do 
que efetivamente se trata essa mudança de 
cobrança de impostos e novas avaliações dos 
impactos. Expectativa é sair com nova maté-
ria até segunda, 6”, detalha. 

Imperdíveis
Coluna Social. Algumas pessoas torcem 

o nariz para os textos de coluna social nos 
jornais. Mas venho aqui sugerir uma leitura 
mais atenta ao material do colunista Clóvis 
Holanda. Ele vem fazendo um trabalho ex-
cepcional. Traz informação e leveza às pá-
ginas do jornal. Essa semana, por exemplo, 
trouxe uma análise contundente sobre o que 
a Xuxa falou sobre os presidiários: “Pensa-
mentos desumanos devem ser guardados, 
trabalhados e superados internamente por 
todos os cidadãos” (dia 30 de março). No dia 
seguinte, trouxe um bela análise sobre o Dia 
da Mentira a partir das leituras do autor is-
raelense Yuval Noah Harari. Há um repertó-
rio interessante. Foge da simples futilidade e 
traz muitas referências atuais.

Jesus. Hoje, Domingo de Páscoa, vale a 
pena ler a reportagem sobre o Jesus histó-
rico, o homem de carne e osso que viveu há 
dois mil anos. Parte do material, escrito pela 
repórter Laís Oliveira, está na edição impres-
sa deste domingo. O assinante tem acesso ao 
material completo na plataforma OP+.

Ainda restam dúvidas sobre 
a geração de energia
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JOCÉLIO LEALJOCÉLIO LEAL

EM BOA HORA, CEARÁ APOSTA NO MICROCRÉDITO

A
o anunciar a liberação de R$ 100 milhões 
para o Programa de Microcrédito Produ-
tivo Orientado (Ceará Credi), o governador 
Camilo Santana (PT) deu um passo impor-
tante para além das medidas assistenciais. 
O funding bancará empréstimos de R$ 500 

a R$ 5 mil para a população mais vulnerável.   

No rol, gente do programa microempreendedores 
e trabalhadores autônomos informais e 
Microempreendedores Individuais (MEIs), dos diversos 
segmentos de produção, artesanato, comércio e serviços, 
inclusive empreendedorismo social e cultural. Entram 

também agricultores familiares que desenvolvam negócios 
não agrícolas no meio rural. Precisa ter renda de até três 
salários mínimos. 

A metodologia do microcrédito produtivo orientado 
prevê empréstimos graduais de acordo com o 
tamanho e capacidade de pagamento, a ser avaliada 
por agentes comunitários de crédito. Na pandemia, 
em entrevistas virtuais.  

A propósito, a lei que institui o financiamento foi 
sancionada em janeiro. O Fundo será operado pela Adece 
- braço da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 

e Trabalho (Sedet) - e gerido por um Conselho Diretor 
para estabelecer critérios para a concessão de recursos e 
acompanhar a execução das ações. 

Na Adece, criaram a Diretoria de Economia Popular e 
Solidária e convidaram a economista Silvana Parente. Ela 
tem no currículo a criação do programa de microcrédito 
do Banco do Nordeste, donde é originária. O chamado 
Crediamigo é uma herança bendita da gestão do 
controverso presidente Byron Queiroz e se tornou um case. 

Camilo deve anunciar ainda esta semana inovações na 
chamada inclusão produtiva e financeira.

FCO FONTENELE

HORIZONTAIS

Dois lados - É dura a vida dos lojistas. De shopping e de rua. Mas também é 
dura a vida dos locadores. Em malls ou ruas. A Abrasce, a entidade que abraça 
os shoppings, sustenta ter sido de 24% a queda no faturamento no primeiro 
bimestre, ante janeiro-fevereiro de 2020.

Blog no rádio - De segunda a sexta-feira tem Blog Jocélio leal a qualquer momento 
nas rádios O POVO CBN (AM e FM), CBN Cariri e Nova Brasil FM.
Inclusiva - A nova coleção de Tommy Hilfi ger tem peças que se adaptam a adultos e 
crianças com necessidades especiais. São soluções como ajuste próteses e fechos fáceis

O arquiteto, urbanista e compositor Fausto 
Nilo fez pelo menos 28 letras de músicas duran-
te a pandemia. Afora estas, tem 25 melodias dei-
xadas pelo parceiro Dominguinhos. Em verdade, 
com dois ofícios, ele compõe letras e ideias sobre a 
Cidade. Aliás...Fausto coordenou o Fortaleza 2040 
e estava na equipe vencedora do concurso para 
criação da nova Beira Mar. Deixaram o projeto no 
fi nal, quando houve alterações pela Prefeitura. 
Ele está a completar 50 anos de profi ssão assis-
tindo a críticas um tanto histriônicas, um tanto 
empíricas a obras que criou. Lamenta termos um 
aeroporto e um parque de tancagem onde estão. 
Também lastima os erros históricos cometidos, 
como empurrar os pobres para bem longe da área 
central. Sabe Cidade de Deus? Segurança, trans-
porte, saúde. Tudo passa pelo urbanismo.

NOVOS HÁBITOS

PESQUISA

M. DIAS BRANCO

SINO-BRASILEIRA

A forma da água

Angústia cresce 
entre pequenos

Momento al dente 
no mercado

Fundamentos 
são sólidos

A agenda positiva 
da Caoa-Chery

Na pandemia mudam os hábi-
tos de consumo de água também. 
O CEO da Minalba Brasil, Antônio 
Vidal, diz que nesta fase, de forma 
geral, as embalagens para con-
sumo futuro são mais vendidas. 
Leia-se (ou beba-se) de 1.5 litros 
pra cima. A propósito, o portfólio 
da companhia tem lá uma marca 
de guerrilha, a Natural do Horizon-
te. Existe apenas para competir em 
alguns canais, como depósitos de 
bebidas que abastecem vendedores 
ambulantes. É uma arma onde a 
Minalba não consegue competir em 
preço com a Indaiá. 

A 10ª edição da Pesquisa “O Impac-
to da Pandemia do Coronavírus nos 
Pequenos Negócios”, do Sebrae e FGV, 
revela mais angústia. A proporção de 
angustiados com o futuro da empresa 
chegou a 57%. Em setembro de 2020 
eram 43%. Serviços de alimentação, 
economia criativa, beleza, pet shops, 
turismo, moda e energia lideram na 
sensação ruim por dentro.

É al dente o momento de M. Dias 
Branco, líder nacional na venda de 
massas e biscoitos, na B3. Depois de 
mesa farta no começo da pandemia, no 
já longínquo 2020, a coisa desandou por 
ora, com queda expressiva no preço das 
ações (15% no ano). Em larga medida, a 
proteína do ano passado fora o consu-
mo puxado pelo auxílio emergencial e 
a mudança de hábito, com as pessoas 
comendo mais em casa.

O trigo (importado em dólar) e o 
desemprego a desonerar as fi nanças 
domésticas. Este binômio explica em 
parte o porquê de o balanço do quarto 
tri, divulgado em dia 31 de março, ter 
golpeado o desempenho na Bolsa. E 
agora o auxílio emergencial ralo não 
é capaz de engrossar o molho do con-
sumo. De todo modo, é preciso ler as 
companhias em seus fundamentos, 
não apenas a conjuntura. E os funda-
mentos são sólidos. 

A Caoa Chery chegou a 20 mil 
unidades do SUV Tiggo 5X produ-
zidas em Anápolis (GO). O modelo 
foi o primeiro da cooperação es-
tratégica entre a Caoa e a Chery, 
em 2017. Além dele, faz lá o Tiggo 
7 e o Tiggo 8.

t

As letras e o urbanismo 
de Fausto Nilo

50 ANOS 

CAMILA DE ALMEIDA

DIVULGAÇÃO
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GUÁLTER GEORGE

EFEITOS IMPRODUTIVOS DA ONDA QUE PASSOU

A 
eleição de 2018 marcou uma “onda” liderada 
por Jair Bolsonaro, fi gura carimbadíssima da 
vida pública nacional, àquela altura já com 
mais de 30 anos somados de parlamento entre 
a Câmara de Vereadores, no Rio de Janeiro, e 
a Câmara Federal, em Brasília, de repente al-

çado à condição de referência de um processo de renovação 
da nossa política. Como efeito dela, por quase todo o País 
apareceram fi guras egressas dos espaços mais diversos, de 
perfi s diferentes entre si, fazendo surgir no horizonte uma 
expectativa interessante de mudança com características 
raras na história brasileira, especialmente nos parlamen-
tos. Era gente nova mesmo, na idade, na militância, no de-
bate político.

Talvez a maior decepção que se tenha em todo esse 
quadro, dois anos, três meses e alguns dias depois do 
processo se consolidar com a posse dos eleitos, esteja na 
constatação de que eles pouco agregaram de qualidade 
ao debate da política nacional. Aliás, pode-se até dizer, 
concentrando-se o olhar naqueles que se pode apontar 
como estrelas da companhia, que, ao contrário, na verdade 
o feito que conseguiram foi piorar o que já era ruim. No 

essencial, é um grupo marcado pela pouca disposição em 
adotar uma postura construtiva e sem qualquer intenção ou 
esforço de enxergar no parlamento o que é de sua essência, 
por exemplo, a convivência tolerante com o diferente. 

Qual a contribuição que trouxe gente como as deputadas 
Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, em Brasília, 
ou André Fernandes, aqui na Assembleia, para ficar no 
exemplo apenas de alguns dos nomes mais barulhentos 
e vistosos do que chegou ao ambiente público trazido 
diretamente pela tal onda de 2018? Não há um projeto, uma 
proposta, uma iniciativa com assinatura ou apoio decisivo 
de qualquer deles ou delas que pareça útil ao conjunto das 
pessoas, à sociedade, optando-se por cumprir uma pauta 
cegamente ideológica e manter seus mandatos no limite 
da mais pura mediocridade.

O deputado estadual André Fernandes, por exemplo, 
chegou à Assembleia com espetaculares 109 mil votos, depois 
de uma campanha histórica, sem ostentação (é verdade), 
sem superestruturas (também é certo), e impulsionado 
por um eleitorado que, sim, queria um político de linha 
conversadora representando-o no parlamento cearense. 

Porém, imagino, não apenas para protagonizar espetáculos 
públicos grotescos, dizer-se mais puro do que qualquer um, 
xingar os adversários, mas, também no aspecto em que 
fosse capaz de gerar algo de concreto. O que o deputado, 
hoje no Republicanos, terá a apresentar ao eleitor como 
resultado objetivo do seu mandato quando, ano que vem, se 
apresentar de novo para pedir seu apoio? Caso o faça, claro. 
Aqueles vídeos grosseiros tão úteis na campanha anterior 
talvez não sejam suficientes como instrumento de conquista 
do voto, parece importante alertá-lo desde agora.

Para quem acha que assim não é, sugiro olhar o que 
aconteceu ano passado no Rio de Janeiro com Carlos 
Bolsonaro, talvez, a grande referência política de toda essa 
turma, mais até do que o próprio Jair em alguns casos. 
Pois bem, com todo esse cartaz, filho do pai poderoso 
que passou a ser a partir de 2018, Carlos registrou 35,6 
mil votos a menos como candidato em 2020, comparado 
à performance de 2016, mesmo que ainda tendo sido um 
resultado final bem expressivo no seu projeto de reeleição. 
É na comparação consigo mesmo que a queda aparece de 
maneira incontestável e forte. Resumo da história? Barulho 
é bom, mas nem sempre basta.

Como Eunício vê Ciro
“Lixo, entulho da ditadura, desonesto, racista, 

inconsistente, facista, defensor da violência emocional 
contra mulheres, mentiroso, hipócrita e oportunista”. 
Eis o perfil do pré-candidato do PDT à presidência da 
República, Ciro Gomes, à luz do que pensa, e expressou 
pelo twitter na noite da última sexta-feira, o ex-aliado 
Eunício Oliveira, presidente estadual do MDB. Como 
reação a um post do irmão, Cid, lamentando que o 
brasileiro possa ter de escolher entre manter Bolsonaro 
ou voltar para o PT em 2022. 

Na lista fraca, o mais forte
Aliás, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, é 

pressionado a refazer suas palavras quanto à declaração 
de que o interesse por viabilizar candidatura de terceira 
via poderia levar o partido a abrir mão do projeto Ciro. 
Até porque, convenhamos, daquela turma que se uniu 
no documento de pré-candidatos (além dele, Henrique 
Mandetta, Luciano Huck, João Amoedo, João Doria e 
Eduardo Leite), o pedetista cearense é, de longe, o mais 
forte. O que justificaria ceder hoje para qualquer deles?

Tirar os nomes da lista
A prefeitura de Arneiroz inovou e tentou instituir um 

auxílio emergencial destinado apenas a ex-servidores 
municipais temporários. Claro que o Ministério Público 
entrou no circuito e exigiu correção da história, por ferir a 
impessoalidade, o que já aconteceu. O decreto direcionado 
caiu e um novo foi editado, estabelecendo pobreza e 
desemprego como critérios para seleção.

É preciso ajustar o alvo
Prefeituras estão sendo pressionadas a apressar 

o processo de vacinação, inclusive com decisão 
judicial que manda suspender novas remessas para 
localidades onde o ritmo esteja lento. A Secretaria 
estadual de Saúde chegou a divulgar lista com 37 
municípios cearenses que estariam atingidos por 
determinação do TRF, da 5ª Região, mas uma parte já 
entrou no ritmo e voltou a ser abastecido por vacinas. 
Parece claro que punir as pessoas, na ponta, não é a 
melhor forma de combater o problema.

Um apaixonado pela política
A coluna destacou, semana passada, que a Covid-19 

permanecia matando políticos no Ceará, citando caso 
que envolvia vereador de Camocim, e o tema volta agora 
com peso maior. Por envolver o ex-governador Adauto 
Bezerra, vítima do vírus e que teve a morte anunciada 
ontem pela família, aos 94 anos. Uma perda que será 
sentida não apenas pelos aliados mais próximos, já 
que, apaixonado pela política, mantinha espaços de 
conversas e diálogos que iam da direita à esquerda, 
passando pelo centro.

Mais um prefeito na lista
Enquanto isso, Aprece e o PT choram, desde a manhã 

de ontem, a perda do prefeito de Palhano, Ivanildo 
Nunes (o Dinho), que estava internado desde o dia 19 em 
Quixeramobim e não resistiu à força de um vírus que o 
mundo não consegue conter. Estava com apenas 44 anos e 
no segundo mandato no cargo.

A galeria do 
general

Claro que agitou bastante a 

colônia iguatuense (da qual o 

colunista faz parte) e a população 

do município a notícia de que um 

conterrâneo, o general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, fora anunciado 

como novo comandante do Exército, o 
que aconteceu na tensa tarde da última 

quarta-feira. 
Numa hora em que a escolha, 

normalmente objeto de critérios 
objetivos e que dizem respeito apenas 

à vida orgânica da corporação, 
se dava em meio a uma crise e 
a uma forte apreensão nacional 
devido à decisão do presidente 

Jair Bolsonaro, inédita na nossa 
política contemporânea, de afastar o 
antecessor, general Edson Leal Pujol. 

O filho da terra está identificado, 
sabe-se que a visitou pela última vez 

em 2019, para estar com parentes 
que lá ainda moram, e, sem dúvida, 
passa a ser uma daquelas figuras 
que ajudam a referenciá-la. Junta-
se, com a farda e as honrarias que 

acumula numa longa trajetória 
militar, que começou lá em 1974, 
a nomes como Humberto Teixeira 
e Eleazar de Carvalho, para ficar 

apenas no campo cultural e mostrar 
o peso da galeria de personalidades 

à qual se integra. 
Ainda precisa de um tempo e dos fatos 

para saber se ajudando a engrandecê-la.
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LÚCIO BRASILEIRO

RECONHECIMENTOS EM SEQUÊNCIA 
Em 66 de carreira, não foram pou-
cas as condecorações, muito pelo 
contrário, e tão honrado fiquei, 
que não cometi a impertinência de 
apurar sobre o merecimento. 

Medalha da Abolição, concedida 
pelo governador Cid Gomes.

Cidadania da Federação das In-
dústrias, gestão de Jorge Parente, 
entregue por Luiz Esteves, tendo 
usado da palavra meu pai Luís 
Campos. 

Sócio Benemérito do Náutico 
Atlético Cearense, pelo presidente 
Joaquim Guedes. 

Conselho Superior Interclubes, 
por Paulo Bandeira.

Medalha da Academia Cearen-
se de Letras, sob José Augusto 
Bezerra. 

Da delegada Margarida Borges, 
pela Liga da Defesa Nacional, em 
solenidade presidida pelo gene-
ral Gomes de Matos, na Fortaleza 
Nossa Senhora da Assunção.

Rotary Fortaleza Palace, pelo 
presidente Tarcísio Porto. 

Associação dos Filhos e Amigos 
de Aurora, torrão natal. 

Federação Cearense de Aikidô, 
por Herbert Ran Ichi.

Jubileu Diamantino, pelo Con-
selho Regional de Engenharia e 
Agronomia, tocado por Victor 
Frota Pinto. 

Amigos da Unidos do Natal, pelo 
mestre-escola Edilmo Cunha.

Amigo da Décima Região Militar.

Botão da Associação Cearense de 
Imprensa. 

Medalha Hermenegildo de Sá 
Cavalcante, pela Organização 
Educacional Farias Brito. 

Troféu Flávio Ponte, em regozijo 
pelos 45 de batente. 

Sócio Honorário do Ideal, Luiz Carlos 
Aguiar na Executiva e Sílvio de Castro 
no Conselho, com show de Wanda Sá. 

Colaborador Emérito do Exérci-
to, em Recife, abril de 1998. 

Sócio Honorário do Náutico, 
Paulo Accioly presidente, Ary Ara-
ripe, conselheiro-mor, presença 
do governador Ciro Gomes. 

Rotary Club Oeste, na presidência 
Carlito Ponte. 

Rotary Barra, por Aristófanes 
Canamary. 

Rotary Centenário, por Romeu 
Prado. 

Sociedade das Amigas do Livro 
(SAL), em tocante almoço realiza-
do no Santa Grelha. 

Medalha Régis Jucá, do Ideal, 
com Aramicy Pinto e Valmir Rosa.

Amigo da Marinha. 

Prefeitura de Maracanaú, em 
mesa do Ugarte, liderada por Ro-
berto Pessoa. 

Palmas Empresariais, de Ro-
berto Farias, que cedeu a palavra 

para Ivens Dias Branco. 

Honra ao Mérito da Federação de 
Diretores Lojistas. 

Rotary Leste, por iniciativa do 
saudoso Renato Bonfim. 

Troféu da Acert, Associação Cea-
rense de Emissoras de Rádio e 
Televisão, entregue ao ar livre, no 
Marina Park, governador Tasso 
Jereissati prestigiando. 

Troféu Ananias Cysne Filho, do 
Ideal, tendo repórter sido sauda-
do por um de seus maiores ami-
gos, Aurélio Mota. 

Cidadão de Caucaia, pela prefeita 
Inês Arruda.

Comenda Professor Parsifal Barroso, 
da Academia Cearense de Literatura 
e Jornalismo, entregue por seu neto 
Igor Queiroz, que recebeu a incum-
bência do então presidente da entida-
de, Rui Martinho, que passou a palavra 
para Fernando César Mesquita. 

E não pensem que foi tudo, depois 
eu conto. 

IGOR, pelo avô 
Parsifal

AS NOTÍCIAS REPRODUZIDAS NESTA 

SEÇÃO OBEDECEM À GRAFIA DA 

ÉPOCA EM QUE FORAM PUBLICADAS.

Há 35 anos Há 55 anos Há 75 anos
1986. POLÍTICA

Gonzaga Mota comunica 

fi m da Aliança

O governador Gonzaga Mota 
comunicou ao presidente José 
Sarney, ontem, em Brasília, o fi m 
da Aliança Democrática no Ceará. 
Garante Gonzaga que o Presidente 
entendeu e aceitou as razões do 
rompimento. Enquanto repetia 
não haver “portas fechadas” 
para entendimento com o PFL, o 
governador foi claro em considerar 
sem possibilidades um acordo 
político amplo que englobe o PMDB, o 
PFL e o PDS.

1966. ENERGIA

Anel em torno de 

Fortaleza garantirá 

abastecimento

Objetivando garantir, de forma mais 
efetiva, o fornecimento, em abundância, 
de energia elétrica a Fortaleza e, 
principalmente, evitar que acidentes 
venham provocar “black-out”, a Conefor 
vai construir, num espaço de um ano, 
um sistema de sub-transmissão, em 
linha dupla de alta tensão ligando a 
subestação da Chesf, em Mondubim, 
às outras unidades geradoras de 
Parangaba, Floresta, Passeio Público, 
Meireles, Mucuripe e Aldeota.

1946. RETOMADA

Navio leva carga 

brasileira para a Russia

Rio – Pela primeira vez um navio 
sairá diretamente do Brasil 
para a Rússia, levando carga 
brasileira, depois da mudança 
de regime naquele país. O navio 
pertence a “Mac Cormack”, 
companhia norte-americana. 
Chegará ao Rio na próxima 
semana, e permanecerá o tempo 
necessario para receber um 
grande carregamento de gêneros 
alimentícios adquiridos pela 
UNRRA e destinados á Rússia.
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LETÍCIA E ARTHUR, OS VIZINHOS 

E
m meio à pandemia, ganhamos 
novos vizinhos. Nos esbarramos 
num pequeno corredor que se 
transformou na única rua do lock-
down onde posso ir e vir, tranquilo, 
no 14º andar da Cidade.

Nossos vizinhos, Letícia e Arthur, 
subvertem a agonia dos dias de Covid-19. 
Sabem da pandemia do novo coronavírus, 
mas encontram alegrias para viver sem 
grandes elaborações existenciais.

Minto, eles elaboram. São interrogações 
sobre a vida, sobre descobertas pessoais, 
sobre palavras novas, sobre cada 
dia amanhecido e uma jornada para 
compreender o simples. Semana passada, 
estavam batendo panela e gritando “fora, 
Bolsonaro”.  

Enquanto acordo, como, trabalho, cozinho, 
teclo, entrevisto, entro no Instagram, leio 
jornais, me assusto com o zap, vou ao 
banheiro, como chocolate, lembro de minha 
mãe e passo noites mal dormidas com uma 
insônia intransigente, Letícia e Arthur 
descem para a piscina. “Oi, vizinhos!”. Da 
porta aberta os vejo viver. 

Riem e falam do que acham importante no 
dia deles e do Flecha, o cachorro peludo de 
quatro meses. “Médio é muito ou é pouco?”, 

perguntam porque querem medir o tempo e 
aproveitar o quanto terão de satisfação. 

É o universo paralelo deles em meio ao 
caos, eles no desencontro com o insuportável 
que se tornou cada segunda-feira após um 
domingo sem vacina em abundância.   

São gentis à moda antiga entre portas de 
vizinhos. E, mesmo com a pouca idade, 
trocamos bolo por goma de tapioca com 
coco, doces por frutas e livros. 

Na última quarta-feira, fizeram uma festa 
miudíssima. “Hoje é meu aniversário e da 
Letícia”. Eita, felicidade! 

No mesmo dia, em Brasília, o fauno bufava, 
conspirava pelas narinas e obrava-se mais 
ainda no atoleiro, quase sem saída, para onde 
nos arrasta com uma manada de néscios.

Na mesma semana, assisti ao meu amigo 
e professor, Gilmar de Carvalho, sair do 
isolamento domiciliar para o beco sombrio 
da Covid-19. Estava estável, nos falamos 
ao telefone no sábado, e os dias foram se 
derretendo. Impiedosa. 

O corpo de Gilmar perdeu vontades. Menos 
esperamos, estava na UTI e foi entubado. 
Foi uma Quinta-Feira Santa e uma Sexta 
da Paixão silenciosas, estranhas, com 

pressentimentos ruins e, a qualquer instante, 
um zap perigoso. 

Letícia e Arthur desceram para a piscina, 
voltaram logo por causa do frio e, depois 
do almoço, queriam conversar sobre a vida 
deles. A porta aqui de casa fica aberta, tem 
um vento salvador. 

“O pai do meu pai morreu”. De Covid? 
Sobressalto-me. Acho que essa desgraça 
é única. Não, coração. “Agora, ele só tem a 
minha mãe. A mãe dele morreu também”, 
Arthur comenta pelos cotovelos. Vixe! Digo 
assim para não dizer meus pêsames, palavra 
que já se fartou de tristeza.   

É bom ouvir o casal de gêmeos, Letícia 
e Arthur. Quatro anos de idade, muita 
perspectiva e eu querendo recordar de 
meus quatro anos. Há 50 anos. Se houve um 
eclipse tão violento feito a Covid. A ditadura. 
Era 1970, mas deslembro. Com certeza só 
brincava com minha irmã Nukácia enquanto 
os outros desapareciam. Foi assim...

Há um zap atrás do outro, pedidos de ajuda 
de toda ordem. Outros com anunciações 
sobre despedidas, há também outras prosas. 
De repente, Letícia e Arthur quebram a 
escrita e dizem ao Pedro (amigo eleito) que 
não podem revelar “seus nomes secretos de 
super-heróis”...        

Vixe! Digo assim para não dizer meus pêsames, 
palavra que não merece mais tanta tristeza

ARTE
CARLUS
CAMPOS
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O Fortaleza cumpriu duas 

metas ao vencer o Bahia ontem, 

à tarde, no Castelão. Além da 

classifi cação antecipada para 
as quartas de fi nal da Copa do 
Nordeste, o Leão mostrou que 

aproveitou bem a semana livre 

para treinamentos e, fi nalmen-
te, apresentou um bom futebol 

na temporada 2021.

A proposta de jogo do técni-
co Enderson Moreira, de jogar 

no contra-ataque, encaixou 
com o estilo de jogo do Bahia e 

o placar de 2 a 1 fi cou até barato 
para as chances que Leão teve 

de marcar. Com menos posse de 

bola, especialmente no primei-
ro tempo, o Fortaleza apostava 

na velocidade e nos lançamen-
tos longos. David era o atacante 

mais acionado.

O camisa 17 só não abriu o 

placar logo cedo, com dois mi-
nutos de jogo, porque Douglas 

fez uma defesa de puro refl exo. 
Ele aproveitou cruzamento de 

Wellington Paulista e subiu para 

cabecear no meio da grande 

área. Ele participou de outras 

jogadas na primeira etapa, pu-
xando contra-ataque e servindo 
os companheiros. Numa delas, 

cruzou para a área e Wellington 

Paulista (WP9) e Robson passa-
ram batidos.

Outro jogador fundamental 

para o estilo de jogo adotado 

pelo Leão foi Matheus Vargas. 

Habilidoso, o jogador roubou 

bolas, executou alguns dribles 
e participou efetivamente dos 

contra-ataques. Sua melhor 
jogada foi aos 24, quando fi -
cou com a bola que raspou na 

cabeça da zaga do Bahia após 

cruzamento de Daniel Guedes 

e de dentro da área viu Jussa 

aproximando. Ele rolou a bola 
e o volante bateu forte de perna 

esquerda, marcando um golaço.
Com o Leão à frente no pla-

car, o Bahia teve que sair ainda 

mais para o jogo. A forte mar-
cação do Fortaleza fazia muitos 
contragolpes surgirem e Robson 

— numa jogada que quase ter-
mina em frango de Douglas —, 

João Paulo e Carlinhos tiveram 

chances de marcar.

A única fi nalização no gol do 
Bahia, no primeiro tempo, foi a 

que culminou no gol de empa-
te. Numa saída errada de Feli-
pe Alves, a bola foi recuperada 

pelo ataque do Esquadrão e pa-
rou nos pés de Rodriguinho, que 

lançou para Gilberto por cima 
da zaga e o camisa 9 fi nalizou 
com força.

O panorama do segundo tem-
po não foi muito diferente em 

termos de lances criados, mas o 

Fortaleza equilibrou a posso de 

bola. Em dez minutos, O Leão 

teve três boas chances de am-
pliar o placar, com WP9 e Rob-
son, duas vezes, uma delas dri-
blando o marcador na grande 

área, mas demorou pra concluir 

e desperdiçou.
O gol da vitória saiu aos 14. 

Robson acertou um lançamento 
longo para David, que disputou 

na grande área com Nino Pa-
raíba e viu o defensor do Bahia 

cair. O atacante tricolor fi na-
lizou de primeira e balançou a 
rede adversária.

Nos quinze minutos fi nais, as 
chances do Bahia apareceram. 

Foram duas bolas no travessão 

e alguns chutes de fora da área. 

Nada, porém, que alterasse o 

placar. Foi a primeira vitória do 

tricolor cearense nesse clássi-
co na Copa do Nordeste. Valeu 

também R$ 300 mil, que é a cota 

de avanço pra fase 2 do torneio.

| COPA DO NORDESTE |  FORTALEZA 
VENCEU BAHIA NO CASTELÃO POR  A  
COM A MELHOR ATUAÇÃO DA TEMPORADA 
. LEÃO ESTÁ NA FASE  DO TORNEIO

brennoreboucas@opovo.com.br
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DAVID decidiu o jogo para o Fortaleza 
contra o Bahia no Castelão, 2 a 1

Fortaleza
4-3-3: Felipe Alves; Daniel 
Guedes (Tinga), Quintero, 
João Paulo, Carlinhos; 
Éderson, Jussa, Matheus 
Vargas (Felipe); Robson 
(Romarinho), David (Pikachu), 
W. Paulista (Coutinho). Tec: 
Enderson Moreira

Bahia
4-3-3: Douglas, Nino 
Paraíba, Conti, Lucas 
Fonseca, Matheus Bahia; 
Edson (Thaciano), Patrick 
(Galdezane), Daniel; Rossi 
(Alesson), Rodriguinho, 
Gilberto. Téc: Dado 
Cavalcanti

Local: Castelão, em Fortaleza-CE
Data: 3/4/2021
Horário: 16 horas
Árbitro: Gilberto Rodrigues 
Castro Júnior-PE
Assistentes: Clovis Amaral da 
Silva-PE e John Andson Alves 
Ribeiro-PE
Cartões amarelos: David, Jussa, 
W. Paulista Matheus Vargas (FOR) 
Lucas Fonseca, Matheus Bahia, 
Daniel, Juninho Capixaba (BAH)

Renda e Público: não houve, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus
Gols: 24min/1T - Vargas rola 
para Jussa, que chuta de fora 
da área e marca; 44min/1T - 
Rodriguinho dá passe por cima 
da zaga e Gilberto finaliza na 
grande área; 14min/2T - Robson 
lança, David ganha do defensor e 
conclui na grande área

COPA dO NOrdeste 2021
ROTEIRO DO JOGO 

2X1

AVANÇOU E 
CONVENCEU

ESPORTES
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Derrota no final
| NBB | Fortaleza BC iniCiou mal a partida diante do Bauru, alCançou o empate, 

mas voltou a ser superado na prorrogação: 98 a 97 

O Fortaleza Basquete Cea-
rense foi novamente derrotado 
no Novo Basquete Brasil (NBB). 
Diante do Bauru, ontem, no Gi-
násio da ASCEB, em Brasília, o 
Carcará/Leão foi superado nos 
dois quartos iniciais, mas em-
patou o placar no final do tempo 
regulamentar. Na prorrogação, 
no entanto, o time voltou a ser 
superado pelo adversário, fina-
lizando a partida com o placar 
de 98 a 97 para o time paulista.

A três rodadas do final da 
primeira fase do NBB, esta é 
a segunda derrota da equipe 
cearense desde o retorno do 
certame nacional. Na rodada 
passada, o Fortaleza Basquete 
Cearense foi derrotado em 92 a 
66 pelo Minas. 

O jogo iniciou com muitos 
erros e baixo aproveitamento 
dos times nos lançamentos. As 
equipes só passaram a se ajus-
tar na quadra  no decorrer do 
quarto inicial. 

Com a mudança de postura, 
o Bauru passou a se destacar, 
principalmente com Gui Deo-
dato, que marcou quinze pontos 
no tempo inicial. O Carcalaion 
correu atrás da desvantagem 
com Felipe e Holloway, mas fi-
nalizou o primeiro quarto per-
dendo por 24 a 20.

Os erros continuaram perse-
guindo o Tricolor cearense na 
quadra no segundo quarto.

Aproveitando-se da fragili-
dade do adversário, o Bauru au-
mentou a vantagem no placar, 
que só não foi maior por conta 
de Mathias, que se saiu muito 
bem nos bloqueios. 

Quem também se destacou 
positivamente com a camisa 
do Carcalaion foi o ala-arma-
dor Rashaun, que marcou seis 
pontos. O Dragão paulista fi-
nalizou o segundo quarto ven-
cendo por 19 a 17. 

No segundo tempo, o For-
taleza voltou para a quadra 
com uma nova postura. Com 
o sistema defensivo modifica-
do pelo técnico Alberto Bial, o 
time cearense chegou a alcan-
çar o empate no placar. O que 
deixou a partida mais dispu-
tada. As equipes finalizaram o 
terceiro quarto empatado em 
28 a 28, com o Dragão estando 

iaracosta@opovo.com.br
eSPeCial Para o PoVo
Iara costa

luíSa XaVier/FbC

Em braSília, Fortaleza bC perdeu 
para o bauru por 98 a 97 pelo Nbb 
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com sete pontos de vantagem 
no placar geral.

Em busca da virada, o Carca-
laion tentou diminuir a vanta-
gem do adversário. Posicionan-
do-se bem em quadra, a equipe 
chegou a ficar somente a cinco 
pontos de distância do empate 
no placar geral. 

A virada veio nos minutos 
finais, após Rashaun acertou 
um arremesso de dois pon-
tos. O Tricolor venceu o último 
quarto por 23 a 16, empatando 
a partida no placar geral em 88 
a 88 e levando o duelo para a 
prorrogação. 

No tempo adicional, o Bauru 
voltou a passar na frente no re-
sultado, ficando com seis pon-
tos pontos de vantagem. Com 
Schneider e Holloway, a equipe 
de Alberto Bial empatou nova-
mente o placar. Entretanto, aos 
três segundos finais, Gui Deo-
dato anotou dois pontos para o 
Bauru, garantindo a vitória para 
a equipe paulista. 

Com o resultado, o Fortaleza 
BC segue na oitava colocação. 
São 13 vitórias e 14 derrotas so-
madas na competição até o mo-
mento. Já o adversário, Bauru, 
além de se manter na quinta 
posição, garantiu lugar na bri-
ga pelo G-4 da competição, que 
garante uma vaga direto para as 
semifinais do torneio. 

O Tricolor volta as quadras 
na próxima terça-feira, 6, às 
16h45min, quando enfrenta-
rá o Franca. O Bauru pega-
rá o Minas no mesmo dia, às 
19h30min. Os jogos serão dis-
putados em Brasília. 

PSG perde a liderança do 
Francês e Neymar é expulso 

Um dia de pouco futebol.

O Paris Saint-Germain per-
deu a liderança para o Lille, on-
tem, ao ser derrotado por 1 a 0, 
no estádio Parque dos Príncipes, 
na capital francesa, pela 31ª ro-
dada do Campeonato Francês. O 
jogo também marcou a volta de 
Neymar como titular, após 10 jo-
gos afastado por causa de lesão. 
O brasileiro acabou expulso no 
fim da partida.

O gol do canadense Jonathan 
David, aos 20 minutos da pri-
meira etapa, garantiu o triunfo 
para o Lille, que chegou aos 66 
pontos contra 63 do Paris Saint-
Germain, que ainda viu o Mona-
co golear o Metz (nono colocado, 
com 42) por 4 a 0 e alcançar os 
62 pontos.

O dia foi totalmente negativo 
para Neymar. Nenhuma de suas 
atitudes deram certo durante 
os 90 minutos em que esteve em 
campo. O brasileiro falhou nas co-
branças de falta, além de desper-
diçar duas grandes oportunida-
des, que normalmente transforma 
em gols. Uma em cada tempo.

Na primeira etapa, logo aos 
seis minutos, o camisa 10 errou, 

livre, um voleio dentro da área. 
No segundo tempo, surgiu livre 
mais uma vez diante do goleiro e 
errou a cabeçada. 

Aos 45 minutos do segun-
do tempo, Neymar, que já ha-
via recebido cartão amarelo 
por desentendimentos com a 
marcação adversária, voltou 
a ficar irritado, reagiu mais 
uma vez após empurrar o za-
gueiro Djaló e acabou expulso 
de campo.

Após o jogo, Neymar usou as 
redes sociais em apoio a Thia-
go Silva, zagueiro brasileiro do 
Chelsea também expulso ontem, 
ao comentar na postagem. A 
discussão entre Neymar e Dja-
ló prosseguiu no túnel e os dois 
precisaram ser apartados por 
seguranças.

Suspensos dos próximos jo-
gos, Thiago Silva e Neymar fo-
cam nas quartas da Liga dos 
Campeões da Europa: o Chelsea 
enfrenta o Porto, enquanto que 
o Paris Saint-Germain tem o 
Bayern de Munique pela frente. 
Ambos os jogos de ida serão na 
próxima quarta-feira.
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Ceará sem pena do sport
| Copa do Nordeste |  VoVô goleia Sport por 4 a 0 na ilha do retiro, põe fim a jejum 
de 28 anoS e encaminha claSSificação para aS quartaS de final

Com autoridade e explorando 
os principais trunfos - bola aé-
rea e transição rápida -, o Ceará 
conseguiu pôr fim a um tabu em 
Recife e subir na classificação 
do Grupo A da Copa do Nordes-
te. Ontem, o Alvinegro goleou o 
Sport-PE por 4 a 0, na Ilha do 
Retiro, pela sétima rodada do 
torneio regional, subiu para a li-
derança e encaminhou a classi-
ficação para as quartas de final.

Com a repetição da escalação 
da equipe que bateu o CSA-AL, 
na última quarta-feira, 31, o 
Vovô encarou um Rubro-Negro 
com formação mais ofensiva, na 
tentativa de pontuar para dei-
xar a vice-lanterna do Grupo B. 
Os donos da casa tiveram maior 
volume de jogo nos minutos ini-
ciais, mas o time de Porangabu-
çu conseguiu controlar o duelo e 
construir o resultado positivo.

O Leão da Ilha arriscou pela 
primeira vez ainda aos três mi-
nutos, quando a zaga visitante 
cortou mal a bola em cobran-
ça de falta, Toró dominou na 
entrada da área e bateu para 
defesa de Richard. O Ceará res-
pondeu nove minutos depois, 
quando Cléber recebeu em con-
tra-ataque e tentou surpreen-
der Luan Polli, mas o chute saiu 
sem direção.

Aos poucos, os comandados 
de Guto Ferreira  assumiram 
as rédeas da partida e abriram 
o placar em uma sequência de 
escanteios, ambos cobrados 
por Vina.

No primeiro corner, aos 29, 
Saulo desviou de cabeça, Luiz 
Otávio tocou e Gabriel Dias fi-
nalizou na pequena área para 
marcar o primeiro gol do con-
fronto. Aos 33, Charles tocou de 
cabeça e Cléber bateu de pri-
meira em um semivoleio para 
balançar as redes novamente.

A desvantagem fez o Spor-
t-PE se lançar ao ataque no se-
gundo tempo e ceder espaços 
ao time de Porangabuçu, que 
aproveitou os espaços para pa-
vimentar a goleada. Aos quatro 
minutos, Patric cobrou escan-
teio, e Marcão infiltrou livre na 
área para cabecear e esbarrar 
em bela defesa de Richard.

O Ceará teve duas boas 

afonso.ribeiro@opovo.com.br
Afonso ribeiro

Sport-PE
4-3-3: luan Polli; Patric, 
adryelson, Maidana e 
Sander; betinho, Marcão 
(ricardinho) e thiago Neves 
(Gustavo); Neilton (thiago 
lopes), tréllez (Mikael) e 
toró (dalberto). téc: Jair 
Ventura

Ceará
4-2-3-1: richard; Gabriel 
dias, Messias, luiz otávio 
e bruno Pacheco (Kelvyn); 
oliveira e Charles (Pedro 
Naressi); Saulo Mineiro 
(lima), Vina e Mendoza 
(Jorginho); Cléber (Felipe 
Vizeu). téc: Guto Ferreira

Local: ilha do retiro, em recife/
Pe
Data: 03/04/2021
Árbitro: diego Pombo lopez/ba
Assistentes: edevan de oliveira 
Pereira/ba e Paulo de tarso 
bregalda Gussen/ba
Gols: Gabriel dias, aos 29 

min/1t, Cléber, aos 33 min/1t, 
Mendoza, aos 31 min/2t, e Pedro 
Naressi, aos 46 min/2t (Cea)
cartões amarelos: betinho, 
Marcão e adryelson (SPo)
público e renda: jogo de portões 
fechados em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus

COPA dO NOrdeste 2021
roTeiro Do JoGo

0x4

MarloN CoSta/ae

GAbrieL dias (sentado) e Vina 
comemoram a goleada histórica na 

casa do Sport: 4x0

chances em sequência, aos 18 
e aos 21, mas Luan Polli levou a 
melhor nos dois chutes de Vina. 
As trocas dos dois lados fizeram 
as equipes ganhar novo fôlego, 
mas só o time cearense soube 
aproveitar a vantagem. Aos 31, 
Lima deu bom passe para Men-
doza, que dominou livre na área 
e acertou o canto superior para 
ampliar. Já aos 46, em contra
-ataque, Felipe Vizeu invadiu a 
área pela ponta direita, cruzou 
rasteiro e Pedro Naressi empur-
rou para o fundo das redes.

Com os 4 a 0 fora de casa, o 
Alvinegro sobe de forma tem-
porária para a primeira posi-
ção do Grupo A, com 13 pontos, 
e se aproxima da vaga na pró-
xima etapa do Nordestão - o 
CRB-AL joga hoje e pode tomar 
a liderança da chave. O time 
de Guto Ferreira volta a cam-
po diante do Salgueiro-PE, no 
próximo sábado, 10, às 16 ho-
ras, na Arena Castelão.
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