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

MANTIDO POR MAIS 
UMA SEMANA

Ciro Nogueira 
defende reeleição 
de Bolsonaro e 
diz que volta de 
Lula é retrocesso  
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Durante entrevista ao programa Manhattan Connection, Tasso Jereissati foi apon-
tado pelo jornalista Diogo Mainardi como o  “Joe Biden” brasileiro. Tasso tem ocu-
pado importante espaço no debate político nacional.
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Na madrugada deste domin-
go, 4, o jornalista Wilson Zanini, 
48, se envolveu em uma acidente 
enquanto dirigia e morreu. Se-
gundo a Polícia Militar do Ceará 
(PMCE), ele teria tido um mal 
súbito enquanto dirigia pela ave-
nida Alberto Craveiro, no bairro 
Dias Macedo. Zanini trabalhava 
no núcleo de rádio no Gabinete 
do governador Camilo Santana. 

Em nota, a Secretaria da Se-
gurança Pública e Defesa Social 
do Ceará (SSPDS) informa que 
as equipes da PMCE e do Corpo 
de Bombeiros foram acionadas 
para atender a ocorrência de 

capotamento com vítima fatal.
As equipes acionadas en-

contraram Wilson Zanini pre-
so às ferragens de um veículo 
na avenida Alberto Craveiro. 
O profi ssionais do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) constataram o óbito 
e o corpo da vítima foi retirado 
do automóvel e recolhido pela 
Perícia Forense (Pefoce). Um 
Boletim de Ocorrência (BO) foi 
registrado no 34º Distrito Poli-
cial, que dará continuidade nas 
apurações sobre o caso. (Levi 
Aguiar/ Com informações da 
coluna do Eliomar de Lima)

O ex-ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Paulo 
Medina, morreu de covid-19 no 
sábado, 3, em Belo Horizonte. 
Aos 79 anos, ele estava aposen-
tado da Corte e não resistiu a 
complicações da doença. O fa-
lecimento foi comunicado pelo 
tribunal neste domingo, 4.

Em nota de pesar, o presi-
dente do STJ, Humberto Mar-
tins, lamentou a perda. “O STJ 
presta suas condolências à fa-
mília do ministro Paulo Medina, 
que atuou no tribunal por nove 
anos. Que Deus, em sua infi nita 
misericórdia, console a todos 
pela inestimável perda”.

Medina assumiu a cadeira no 
STJ de 2001 até a aposentadoria 
compulsória, em 2010, quando 
foi o primeiro e até hoje o úni-
co ministro da Corte destituído 
pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça, na esteira de investigações 
sobre um suposto esquema de 
venda de sentenças. Na época, 
chamou o julgamento de farsa. O 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
chegou a abrir processos sobre o 
caso, mas eles foram paralisados 
depois que a defesa de Medina 
alegou demência do magistrado. 
O ex-ministro também foi pro-
fessor em universidades de Mi-
nas Gerais. (Ag. Estado)

Jornalista perde o controle 
de veículo e morre

Ex-ministro do STJ, Paulo Medina 
morre vítima da covid-19

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

O Instituto Arrevoar, de  Maranguape, realiza campanha para arrecadar alimentos que 
serão entregues a famílias carentes atingidas pela Covid-19 (PIX 38711476000103). /// Na 
equipe de Sarto, outro dado. O deputado estadual Tin Gomes (PDT) emplacou o fi lho, 

Adams Gomes, suplente do DEM, como titular da Regional 4. /// Em Juazeiro do Norte, 
é assim… passa prefeito e entra prefeito, mas Giovani Sampaio (PTB) sempre estará na 
gestão. /// Só lembrando: “Por falar em combate à Covid-19… a luta continua!”

 Buracos que estão reaparecendo 
em algumas ruas e avenidas da 

cidade. E é porque as chuvas ainda 
não foram tão intensas.

 Ceará e Fortaleza, que ganharam 
bem na Copa Nordeste. O 

alvinegro goleou o Sport (0X4) e 
o Leão bateu o Bahia (2X1).

XÔ, COVID-19 - ENEL CONTRATA SENAI DO CEARÁ 

N
esta segunda-feira, a Enel Distribuição e a Fe-
deração das Indústrias do Estado (Fiec), por 
meio do Senai, vão assinar contrato de parce-
ria. Por meio desse acordo, que será fi rmado 
na sede do Senai Jacarecanga, 48 técnicos da 
Enel vão fazer curso de manutenção de equi-

pamentos biomédicos. As aulas teóricas serão ministradas no 
Senai Jacarecanga, onde opera a Central de Manutenção de 

Ventiladores Pulmonares, enquanto as aulas práticas ocorre-
rão nos hospitais da SESA, que têm o ISGH (Instituto de Saúde e 
Gestão Hospitalar) também como parceiro. O valor do contrato 
é de R$ 115 mil e o projeto terá início nas próximas semanas, 
informa o diretor regional do Senai, Paulo André Holanda. Com 
esse curso, o pessoal da Enel poderá garantir a manutenção de 
equipamentos hospitalares nestes tempos difíceis de combate 
à Covid-19. Ufa!.

NA EQUIPE

O vereador Michel Lins, que pre-
side na Capital o Cidadania, assu-
me, nesta semana, como secre-
tário executivo da Regional 3. Já 
o também vereador Raimundo 
Filho aguarda só a liberação da 
Anvisa, onde é servidor, para as-
sumir como titular da Regional 11. 

SUPLENTES
Pedro França, sobrinho da se-
cretária da Promoção Social do 
Estado, Socorro França, assu-
mirá a cadeira de Michel Lins 
na Câmara Municipal. Já Didi 
Mangueira, que ficou primeiro 
suplente do PDT, vai assumir no 
lugar de Raimundo Filho.

FUNCI
O ex-vereador Iraguassu Filho, 
segundo suplente do PDT, vai 
assumir, nesta semana, a pre-
sidência da Fundação da Crian-
ça e da Família Cidadã (Funci). 
Hora de trabalhar projetos em 
apoio, principalmente, à pri-
meira infância.

POLÍTICA, 
POLÍTICA...

De Adauto Bezerra, uma frase 
dita em clima eleitoral: “Quando a 
gente desce as escadas do palan-
que, a gente esquece o que disse lá 
em cima.”  Isso explicava o porquê 
de sua boa convivência com seu 
rival no Cariri, o também falecido 
Mauro Sampaio.

MEDICINA
Já está no Conselho Estadual de 
Educação o projeto da Universi-
dade Regional do Cariri que pede 
a criação do curso de Medicina. 
Otimista, o reitor Francisco do Ó, 
aguarda a aprovação. Ele espera 
implantar o curso ainda neste ano.

MEDICINA 
Quem agora trabalha para que a 
Universidade Vale do Acaraú tam-
bém tenha um curso de Medicina 
é a classe política da Zona Norte. O 
prefeito Ivo Gomes, de Sobral, tor-
ce por isso. O Hospital Regional do 
Norte (HRN) daria o suporte neces-
sário para esse curso. 

ARTE DIGITAL

José Guedes, da Casa D’Alva For-
taleza, e Sérgio Gonçalves, dessa 
galeria no Rio e em São Paulo, 
lançam quarta-feira, às 18 ho-
ras, em todas as plataformas di-
gitais, o projeto Neoplasticismo. 
Composto por oito obras execu-
tadas em impressão digital.

PISANDO FIRME
A cearense Cerbras, maior in-
dústria de porcelanatos e re-
vestimentos cerâmicos do Nor-
deste, fechou 2020, mesmo ano 
atípico para a economia, com 
crescimento de 60% nas vendas. 
Manteve assim a liderança de 
vendas do segmento na região.

VÍRUS NO BOLSO
Quem circula pelas principais 
avenidas comerciais de For-
taleza, observa um fato: au-
mentou o número de pontos 
para alugar ou vender. Efeito 
da pandemia, que mexeu com 
a saúde, com a cabeça e com a 
economia de todos. 

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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Papa Francisco 
pede por avanço 
da vacinação

FiliPPo MoNteForte / aFP

papa Francisco celebra 
missa de Páscoa

A mensagem de Páscoa deste 
ano foi de colaboração e par-
tilha. Em meio à pandemia de 
covid-19 que já vitimou mais de 
2,8 milhões de pessoas em todo 
o mundo, o papa Francisco pe-
diu compromisso para que as 
vacinas sejam distribuídas para 
chegar aos mais pobres.

Em pronunciamento neste 
domingo, 4, antes da bênção de 
Páscoa (Urbi et Orbi), o pontífice 
rezou também pelos doentes, os 
que perderam entes queridos e 

os desempregados.
“Convoco toda a comunida-

de internacional ao compro-
misso de superar as desigual-
dades na distribuição e a de 
promover a partilha, especial-
mente às nações mais pobres”, 
disse, se referindo às doses 
dos imunizantes.

Na basílica de São Pedro, no 
Vaticano, ele também orou pe-
los médicos que trabalham no 
combate à doença. (Wander-

son Trindade)

| domingo de páscoa |

ediÇÃo: marcos sampaio  |  MarCossaMPaio@oPoVo.CoM.br  |  85 3255 6101

o músico zé alexanddre é o campeão da primeira temporada do 
programa the Voice voltada para artistas com mais de 60 anos. 
A final aconteceu neste domingo, 4, dividida em duas etapas: a 
primeira com indicação dos técnicos e a segunda com votação 
popular. O carioca de 63 anos, que teve 39,40% dos votos, já 
conta mais de 40 anos de carreira e fez sucesso quando gravou 
“bandolins” ao lado de oswaldo Montenegro.

campeão na primeira temporada

the voice + 
diVulgaÇao/ globo / artur MeNiN

casos de covid

o presidente da Colômbia, Iván 
Duque, reforçou neste domingo, 4, o 
toque de recolher que impôs 
recentemente nas cidades com maior 
ocupação hospitalar para conter uma 
nova onda de infecções e mortes por 
covid-19. As pessoas terão de 
permanecer em casa das 18h às 6 
horas nos municípios onde a 
ocupação das Unidades de Terapia 
Intensiva seja superior a 85%, e a 
partir das 20h onde ultrapassar os 
80%. A Colômbia é o segundo país que 
mais registra casos de coronavírus na 
América Latina (2.437.197), atrás do 
Brasil, e o terceiro com mais mortes 
(63.932), depois do gigante sul-
americano e do México.

Colômbia reforça 
toque de recolher

rio de janeiro

o cantor e compositor agnaldo 
Timóteo, que morreu no sábado, 3, 
aos 84 anos, vítima da covid-19, foi 
enterrado ne domingo, 4, no Rio de 
Janeiro. O enterro aconteceu às 
14h15min no cemitério Jardim da 
Saudade (zona oeste). Agnaldo foi 
enterrado no mesmo túmulo em que 
está sepultado seu irmão caçula 
- José Timóteo Filho morreu em 2010, 
aos 59 anos. A cerimônia foi 
acompanhada por familiares como as 
duas irmãs de Agnaldo, Ruth e Maria 
do Carmo, e o filho Marcelo Timóteo, e 
pelo padre omar raposo. (ag. estado)

Agnaldo Timóteo 
é enterrado em 
cerimônia restrita

covid-19

Milhares de franceses pas-
saram o feriado de Páscoa em 
filas para vacinação contra a 
covid-19, em uma tentativa 
do governo de acelerar as 
aplicações em meio ao agra-
vamento da doença no país. 
Em Paris, o estádio de Lyon 
começou a ser utilizado como 
um centro de vacinação em 
massa. O clube de futebol 
ofereceu 200 funcionários 

voluntários para auxiliar as 
equipes médicas.

Embora a França continue 
atrás da Grã-Bretanha e dos 
EUA em termos de vacinação, o 
ritmo está aumentando. O país 
tem uma das taxas de mortali-
dade pela covid-19 mais altas 
do mundo, de 96.280 pessoas, 
além de ter reportado o maior 
número de casos confirmados 
na Europa. (Ag. Estado)

França tenta acelerar vacinação 
contra no feriado de Páscoa
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“O HOMEM QUE 
VAI VACINAR 
O PAÍS É O 
BOLSONARO”

Há quem diga que, nos corredores do Planalto, 
o senador Ciro Nogueira (PP-PI) tenha sido rebati-
zado informalmente de “05”, numa mostra de que 
sua relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) é mais do que partidária: é quase filial. 
Exagero ou não, o predicado embute um recado: 
o centrão agora exerce influência inédita nas de-
cisões do Governo, talvez só comparável à que os 
filhos do presidente têm.

Dirigente nacional do Progressistas e um dos 
líderes do bloco de legendas entre as quais se en-
contram PSD, PL, DEM e o próprio PP, Nogueira 
conversou com O POVO 48 horas depois de Bolso-
naro realizar uma dança das cadeiras ministerial 
e substituir o comando das Forças Armadas.

Na entrevista, o senador negou que tenha ha-
vido qualquer pretensão de uso político das forças 
militares por parte do chefe do Executivo. Pelo 
contrário. “Trocou-se toda a cúpula militar, e nós 
estamos com nossa democracia completamente 
consolidada. Não tem a menor situação, por mais 
que alguns queiram chegar a dizer que isso cheira 
a golpe. Nada”, defendeu. 

Em seguida, perguntou: “Quem já fez isso no 
passado, de ter a coragem de trocar toda a cúpula 
militar? Só ele. Hoje nós temos um ministério me-
lhor do que nós tínhamos dez dias atrás”. 

Entusiasta da campanha de reeleição de Bolso-
naro, o parlamentar do Piauí também avaliou as 
probabilidades de sucesso do casamento entre o 
centrão e o presidente. 

“Ele tomou a atitude de governar ao nosso lado 
porque viu que partidos de centro são os que ver-
dadeiramente têm coragem de fazer as transfor-
mações no nosso país”, contou.

Questionado sobre 2022, disse que apoia Bol-
sonaro e que a convergência com o militar da re-
serva hoje é maior do que a que o PP teve com as 
gestões do ex-presidente Lula, de quem Nogueira 
foi aliado. 

Sobre o petista, o senador foi mais duro: “Seria 
um retrocesso do tamanho do mundo o Lula vol-
tar ao poder”. E projetou uma vitória de Bolsonaro 
na esteira da campanha de vacinação contra a Co-
vid-19: “No final das contas, quem vai imunizar a 
população é o presidente”. 

O POVO - Como o senhor avalia essa dança 
das cadeiras ministerial que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) fez na estrutura 
de governo? O PP passa a integrar o governo, 
com infl uência numa pasta central.

Ciro Nogueira – Nós tivemos ao longo de dez 
dias uma série de mudanças importantes e signi-
ficativas na composição ministerial do presidente 
Bolsonaro. A primeira delas, acho até que foi a mais 
importante, foi a questão do Ministério da Saúde, 
por conta do momento que nós estamos vivendo 
de pandeia. Eu sou um admirador do trabalho do 
general Pazuello no início da sua gestão. Acho que 
foi muito importante para levar a logística, equi-
pamentos, abertura de UTIs em todos os estados. 
Tiro como exemplo o meu estado do Piauí, que, 
depois da chegada do general, ganhou uma série 
de instrumentos para combater essa pandemia, 
coisa que não acontecia na época do Mandetta 
(ex-ministro da Saúde de Bolsonaro), que passa-
va mais tempo dando entrevista. Passava a tarde 
inteira ali sentado dando entrevista, e não fazendo 
a gestão do Ministério da Saúde. Agora, o ministro 
Pazuello (demitido há duas semanas), já no final, 
pecou muito, principalmente nessa questão da 
aquisição de vacinas. Foi uma falha. Nós tínhamos 
que ter nos preparado bem para isso. O Brasil não 
está atrasado no que diz respeito à maioria dos 
países, pode olhar. Exceto os países que são pro-
dutores de vacina, que são especificamente Índia, 
Estados Unidos, China, a maior parte do mundo 
está com dificuldades de aquisição de vacina. E 
nisso nós pecamos. Acho que a mudança foi mais 
do que salutar neste momento. O doutor Marcelo 
Queiroga é um grande médico, professor que está 
tendo a coragem de fazer uma gestão completa-
mente independente no ministério e tenho que 
certeza de que vamos ter bons resultados.

OP – E sobre a troca mais recente nos 
ministérios e na cúpula militar?

Ciro Nogueira – Depois, nós tivemos, no início 
desta semana, a mudança de seis ministros. Mais 

CIRO 

NOGUEIRA

HENRIQUE 
ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br

FOTO MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

| 2022 | Líder do PP,  Ciro Nogueira defende 

reeleição de Bolsonaro e diz que volta de Lula ao 

poder é “retrocesso do tamanho do mundo”



www.opovo.com.br

Segunda-feira
Fortaleza - CearÁ - 5 de abril de 2021 5

importante foi a mudança na cúpula militar e na 
Secretaria de Governo. Por alguns aspectos elas se 
tornam muito positivas. Primeiro, está chegando 
uma mulher (a deputada federal Flávia Arruda, 
do PL do Distrito Federal). Muita gente dizia que 
o presidente Bolsonaro tinha algumas restrições 
ao trabalho das mulheres. Mas colocou para fa-
zer articulação uma jovem de primeiro mandato, 
desempenhou um papel e por isso foi credenciada 
para essa função. Ela teve um papel extraordinário 
na Comissão Mista de Orçamento. Muitos achavam 
que não era possível, mas, fruto de muita articula-
ção, foi capaz de votar esse Orçamento em pouco 
tempo, quando foi instalada. Tenho certeza de que 
vai desempenhar um grande papel. Quanto a essa 
questão da cúpula militar, como tudo na vida, po-
demos olhar por dois enfoques. A oposição vai dizer 
que é instabilidade, ditadura militar, trocar os três 
agora... Eu olho por outro aspecto. Sou um otimista 
por natureza. Quebrou-se um paradigma no nosso 
país. Trocou-se toda a cúpula militar e nós estamos 
com nossa democracia completamente consolida-
da. Não tem a menor situação, por mais que alguns 
queiram chegar a dizer que isso cheira a golpe. 
Nada. Ele teve a coragem, o presidente Bolsonaro. 
Quem já fez isso no passado, de ter a coragem de 
trocar toda a cúpula militar? Só ele. Nenhum outro 
presidente da República fez isso. Era um tabu que 
existia, não se mexe nos militares senão vai haver 
um golpe. Eu acho que não. Se o presidente trocou, 
é porque está legitimamente com esse poder que 
foi conferido pelo povo brasileiro quando o elegeu 
há dois anos, que deu essa legitimidade para trocar 
ministro do Exército, da Aeronáutica, da Econo-
mia, da Fazenda, o que for. Quem deu esse poder 
ao presidente foi o povo. E eu só tenho a aplaudir 
porque temos uma democracia completamente 
consolidada, que não houve nenhum tipo de que-
bra de qualquer situação ou de preceito democrá-
tico no nosso país e isso se consolida como nossa 
mudança. Hoje nós temos um ministério melhor 
do que nós tínhamos dez dias atrás.

op – o senhor concorda com a 
avaliação de que o presidente  
tentou fazer uso político das  
Forças Armadas?

ciro Nogueira – De forma nenhuma. Ele 
é o comandante-geral das Forças Arma-
das, da nação, não houve essa utilização. 
Em quê? Qual foi a atitude que foi feita? 
Ficou tudo em torno da especulação, do 
boato, da maldade de algumas pessoas que 
querem colocar fake news por aí e dissemi-
nar boatos pela nossa nação. O presidente 
é um homem que sempre disputou no voto 
e sempre foi vencedor no voto. Não tenha 
dúvida de que não vai ser através do presi-
dente Bolsonaro que nós vamos afrontar a 
democracia no nosso país.

op – o pp chega a um posto central do 
Governo cinco dias depois daquela bronca 
pública que o presidente Arthur Lira (AL) 
endereçou ao bolsonaro. Que papel o partido 
tem a partir de agora, já que se trata de nome 
próximo de Lira, a legenda exerceu pressão e 
o presidente acabou cedendo?

ciro Nogueira – Mas quem foi para a Secre-
taria de Governo não foi nenhum membro do 
nosso partido.

op – É a Flávia Arruda, do pL, que é próxima 
do presidente Arthur Lira.

ciro Nogueira – Muito próxima. E os partidos 
de centro têm uma unidade muito grande. Te-
mos responsabilidade pela indicação da Flávia. 
Foi uma escolha muito pela ligação dela com o mi-
nistro Ramos (Eduardo Ramos, hoje na Casa Civil, 
mas antes ocupando a Segov) pelo trabalho que fez 
na Comissão de Orçamento. O ministro escolheu 
a deputada pessoalmente, mas conta com nosso 
aval e conta com nossa confiança. O presidente 
Arthur Lira, naquele famoso discurso que fez em 
torno de dez dias atrás, quis, como ele disse, ligar 
um “botão amarelo”. Nós tínhamos que mudar al-
gumas situações, e a mais importante delas foi o 
Ministério das Relações Exteriores. Temos que ter 
um Ministério das Relações Exteriores patriota e 
não ideológico, um ministério que coloque o nosso 
país em primeiro lugar, independentemente das 
relações que nós temos outros países. Não temos 
que estar aqui priorizando relações por questões 
ideológicas. Temos que priorizar os interesses do 
país, seja para fazer negócios com a China, Índia, 
Estados Unidos ou qualquer outro. Temos que 
colocar os interesses nacionais acima de tudo. 
Por isso o Arthur queria, naquela época, um pa-
pel mais decisivo nesse ministério, principalmen-
te para a aquisição de vacinas. Foi um ministério 
completamente ausente dessas negociações e, 
além disso, ainda fez foi atrapalhar para que o país 
adquirisse as vacinas tão importantes para imuni-
zar a nossa população.

op – o senhor foi um dos se pronunciaram e 
criticaram publicamente o então chanceler 
Ernesto Araújo, que depois foi trocado. 
Acredita que, com a saída dele, essa política 
se modifica também ou vai ser preservada 
pelo substituto?

op – o que o senhor espera que mude, a 
partir de agora, na condução do presidente 
em relação à pandemia?

ciro Nogueira – Nós queremos estabilidade. 
Queremos que as pessoas que têm a responsabili-
dade de gerir, como o Ministério da Saúde, tenham 
autonomia para tomar as medidas corretas. Eu 
sou um aliado e defensor do presidente, mas eu 
não concordo com tudo.

op – o senhor discorda de quê, por 
exemplo?

ciro Nogueira – Essa questão do distan-
ciamento, do uso de máscara, que, graças a 
Deus, ele mudou. A questão da vacina, que, 
no início, ele não era muito favorável e ago-
ra está completamente favorável. A imu-
nização da população, enfim, uma série de 
situações com que eu não concordei desde 
o início e que, graças a Deus, ele está num 
processo de transformação para melhor e 
tenho certeza de que ele será decisivo nesse 
papel de enfrentamento da pandemia. No 
final das contas, quem vai imunizar a po-
pulação é o presidente Bolsonaro. Veja aí 
no Ceará se o governador adquiriu alguma 
vacina ou no Piauí, que o governador sai 
pelo Brasil afora falando de vacina. Nunca 
adquiriram uma vacina. Quem vai imuni-
zar a população do nosso país, com alguma 
ou outra exceção, é o presidente Bolsonaro. 
Isso é que é importante, é quem vai imuni-
zar a população brasileira.

op – o senhor citou os governadores, e 
essa tem sido uma trincheira do presidente. 
Acredita que bolsonaro tem razão nas 
críticas que faz?

ciro Nogueira – Muita razão. Os governadores 
receberam um volume de recursos que nunca ti-
nham recebido na história desse país e, em vez de 
prepararem os seus estados para o enfrentamento 
da pandemia, principalmente na rede hospitalar, 
fizeram foi salvar suas contas. Nunca se recebeu 
tanto recurso que, em vez de ter sido utilizado 
para o combate à pandemia, foi para as contas 
dos estados. Tenho como exemplo o meu estado. 
O Piauí estava numa situação financeira muito 
ruim antes da pandemia e agora se equilibrou. Só 
que deixou de investir, deu calote nos prefeitos, na 
parte de financiamentos, fechou UTIs, e agora o 
estado está numa situação difícil fruto da incom-
petência do governador do Piauí. E isso tenho visto 
em praticamente todos os estados da federação.

op – Há uso político da vacinação?

ciro Nogueira – Quem é o governador que diz 
que a vacina que está chegando foi paga pelo Go-
verno Federal? A maioria aparece como sendo eles 
que vacinam a população, mas não têm coragem 
de dizer que essas vacinas foram pagas pelo Go-
verno e foram adquiridas graças ao trabalho do 
Governo.

op – Depois das críticas de Arthur Lira, 
bolsonaro criou um comitê interinstitucional, 
do qual o congresso e governadores 
participam, além do ministério da Saúde e 
outras pastas. Lira e rodrigo pacheco (DEm-
mG) defenderam medidas de isolamento 
após a primeira reunião, mas o presidente 
voltou a questionar a permanência de ações 
como lockdown. o país deveria relaxar 
medidas de restrição agora?

ciro Nogueira – De jeito nenhum. Nós temos é 
que ter um pouco mais de inteligência ao fazer es-
sas restrições, não é simplesmente fechar tudo. É 
ver quais são os setores que estão levando maior 
risco à população. O comércio, como um todo, não 
é problema para a Covid, porque as pessoas estão 
dentro das lojas, com máscaras, álcool gel e se pro-
tegendo. O problema é nos transportes públicos, 
em que os trabalhadores estão em ônibus comple-
tamente lotados, metrôs completamente lotados, 
os deslocamentos etc. Os diversos ambientes não 
têm riscos à população, mas aglomerações, festas, 
lógico que é um risco absurdo. Temos que ter inte-
ligência e coibir aqueles setores que estão levando 
risco, não é simplesmente fechar. Temos uma pan-
demia que está com mais de um ano. Nem a pes-
soa mais pessimista imaginou que nós íamos levar 
tanto tempo, e a economia está sofrendo muito. As 
pessoas têm que trabalhar. É muito triste ver um 
trabalhador sendo preso, algemado, como eu vi no 
Maranhão, um sujeito sendo agredido pela polí-
cia. É muito triste a pessoa querer trabalhar e não 
poder. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que res-
peitar. Sou uma pessoa que é defensor radical do 
uso da máscara, do distanciamento, dos cuidados 
que temos que ter consigo e com os outros. Isso é 
importante, e não tenho sintonia com o presidente 
em relação a isso, não. Tenho um posicionamento 
mais próximo do que foi colocado pelo Arthur Lira 
e pelo presidente Rodrigo (presidente do Senado).

op – Nesse ponto o senhor concorda com os 
governadores.

ciro Nogueira – Concordo, mas o que falta às 

vezes é inteligência do Governo do Estado ao imple-
mentar essas medidas. Não é simplesmente fechar, 
é fazer um fechamento seletivo por setores que es-
tão realmente trazendo perigo para a população.

op – Hoje o pp apoia a reeleição de 
bolsonaro?

ciro Nogueira – Não tenha dúvida. Nós esta-
remos com ele, confiamos no seu projeto. Eu cos-
tumo dizer que tenho uma sintonia total com esse 
projeto, muito mais do que eu tive quando apoiei o 
Partido dos Trabalhadores. Eu sou um eleitor do 
presidente Jair Bolsonaro já consolidado para o 
próximo ano e vou lutar para que o meu partido 
siga esse caminho.

op – o presidente está sem legenda. Já 
chegou a formalizar convite?

ciro Nogueira – Já convidamos. O presiden-
te tem uma dificuldade porque tem uma série de 
deputados que o seguem e ele teria que ter o co-
mando nos estados, o que inviabiliza muito ele vir 
para o Progressistas. Ou ele volta para o PSL, que é 
o mais natural, ou vai para uma legenda pequena 
em que possa ter o comando em todos os estados.

op – como o senhor observa o retorno do ex-
presidente Lula à cena política e como isso 
altera o tabuleiro eleitoral de 2022?

ciro Nogueira – Olha, o presidente Lula é um 
homem por quem tenho admiração muito gran-
de pelos oito anos em que ele foi presidente, mas 
seria um retrocesso do tamanho do mundo o Lula 
voltar ao poder. Ele não  voltaria para fazer aque-
las transformações que ele fez no passado. Volta-
ria mais no intuito de retomar o poder para o seu 
partido do que fazer. Hoje o PT é um partido can-
sado, com gestões complicadas, tiro pela gestão 
desastrosa no meu estado. É um ciclo que está se 
encerrando no Piauí e em diversos outros estados 
do Nordeste. Seria um retrocesso grande a volta 
de Lula ao poder. Eu mesmo já fui eleitor do seu 
conterrâneo Ciro Gomes, uma pessoa de quem sou 
amigo e admirador do seu trabalho. Mas acho que 
hoje nós temos que seguir ao lado do presidente 
Bolsonaro, acho que é o caminho de um homem 
bem-intencionado e que, nas vezes em que erra, é 
tentando acertar. É um homem que tem coragem 
de fazer todas as mudanças necessárias no país e 
vai contar com nosso apoio no próximo ano.

op – o senhor falou de erro. Qual é o 
maior erro que bolsonaro cometeu 
durante a pandemia e se isso pode 
lhe custar a reeleição?

ciro Nogueira – Não, acho que não custa. 
No final das contas, o homem que vai vaci-
nar o país vai ser o presidente Bolsonaro e 
nós vamos ter uma recuperação econômica 
no próximo ano jamais vista. O mundo está 
precisando do Brasil, com nossas commo-
dities, o nosso agronegócio, os nossos mi-
nérios. Esses setores nunca foram tão va-
lorizados. O que precisamos é superar esse 
momento. Nós tivemos na condução dessa 
pandemia alguns erros de posicionamen-
to. Logo no início, aquela história da “gri-
pezinha”, do “mimimi”. Aquilo foram erros 
de posicionamento. Mas é um homem que, 
quando erra, é porque ele acredita em algu-
mas situações, mas tem tido a capacidade 
de mudar de pensamento ao reconhecer o 
seu erro, corrigi comandar a saída do nosso 
país dessa crise em que nos encontramos.

op – A “gripezinha” pode cobrar um preço 
muito alto para o presidente em 22?

ciro Nogueira – Acredito que não. Vamos es-
tar com a pandemia superada, se Deus quiser, e a 
população vai ver nele o homem que imunizou o 
nosso país.

op – Arthur Lira defendeu mudança na lei 
para que a iniciativa privada possa adquirir 
vacinas e não necessariamente destinar uma 
cota dessas vacinas para o plano Nacional de 
Imunização. concorda com isso?

ciro Nogueira – Não tenha dúvida. O que a gen-
te puder ter de esforço para adquirir vacina, para 
se somar ao Governo Federal... Eu mesmo sou em-
presário. Ah, se eu pudesse comprar vacina e imu-
nizar todos os meus funcionários e familiares para 
que não passem a correr risco ao trabalharem. 
Eu ia fazer, isso ia ajudar; 95% desses funcioná-
rios são de baixa renda. Ao fazer isso, nós vamos 
estar ajudando o setor público. Acho que deveria 
ser liberada e até incentivada a aquisição dessas 
vacinas pelo setor privado.

op – Sem cota para o SUS?

ciro Nogueira – Essa cota para o SUS, eu sou 
favorável. Eu não teria problema nenhum, como 
empresário, em fazer essa doação. Acho que tería-
mos uma forma de contribuir com isso, não vejo 
problema. O problema é a logística, como seriam 
as doações? Isso aí às vezes pode até mais atrapa-
lhar do que ajudar

o senador e líder do PP 
também descartou qualquer 
tipo de instabilidade a partir da 
substituição da cúpula das Forças 
armadas: “eu só tenho a aplaudir 
porque temos uma democracia 
completamente consolidada, que 
não houve nenhum tipo de quebra 
de qualquer situação ou de preceito 
democrático no nosso país” 



ciro Nogueira – O novo chanceler, o embai-
xador França, é um homem equilibrado. Eu 
conheço ele. É muito próximo ao presidente 
da República. Não tenho dúvida de que ele vai 
modificar essa situação e transformar nossas 
relações em relações patrióticas, que pensem 
mais em nosso país do que em questões ideoló-
gicas ao fazer tratativas utilizando o Ministério 
das Relações Exteriores.

op – o presidente Jair bolsonaro foi eleito 
com discurso de que não negociaria com o 
centrão nem faria jogo de toma lá, dá cá – 
não que isso esteja ocorrendo agora. mas, 
passados dois anos, o presidente tem 
de sentar e conversar com o congresso 
e negociar com os partidos. como 
avalia esse novo cenário político, com 
participação mais efetiva do pp, e essa 
recusa inicial do presidente em negociar 
com as legendas?

ciro Nogueira – Eu acho que isso foi evo-
lução não só do presidente, quanto de nós 
mesmos do centrão. Eu mesmo era um críti-
co ferrenho, durante a campanha eleitoral, do 
presidente. Dei até algumas declarações de que 
me arrependo, algumas declarações duras. E o 
presidente também. Mas o presidente tomou 
a atitude de governar ao nosso lado porque 
ele viu que partidos de centro são os partidos 
que verdadeiramente têm coragem de fazer as 
transformações no nosso país. Não teve uma 
reforma ou um projeto importante na história 
do Brasil e do Congresso Nacional, desde a re-
democratização, passando por Collor de Melo, 
Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e ago-
ra Bolsonaro, que não tenha tido apoio decisi-
vo ou o comando desse processo dos partidos 
de centro. Então o presidente viu que não tem  
como governar. Vejam antes desse processo, a 
instabilidade que nós tínhamos no país, antes 
dessa aproximação. Era todo dia manifestação 
na porta do Congresso. Fecha Supremo, fecha 
Congresso, uma instabilidade que não ia ter-
minar bem. Acho que foi uma evolução tanto 
do presidente quanto dos partidos de centro, 
que viram que essa aproximação é importan-
te para o país para que a gente dê estabilidade, 
principalmente num momento de tanto pro-
blema que foi causado por essa pandemia, seja 
para a saúde pública, seja para a economia.
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Na conversa com o PoVo, Ciro 
Nogueira fala que o principal 
incômodo do PP era com a 
permanência de ernesto araújo 
como ministro das relações 
exteriores: “Nós tínhamos que 
mudar algumas situações, e 
a mais importante delas foi 
o Ministério das relações 
exteriores” 

Ernesto Araújo

Sobre vacinação e a guerra 
política que bolsonaro trava, Ciro 
Nogueira endossou as críticas do 
presidente: “No final das contas, 
quem vai imunizar a população é 
o presidente bolsonaro. Veja aí no 
Ceará se o governador adquiriu 
alguma vacina” 

Vacinas

O POVO MAIS

MaiS.oPoVo.CoM.br

assista à íntegra da entrevista 
com o senador Ciro Nogueira 
(PP-Pi) na plataforma 
multistreaming do o PoVo



DESERTOS 
DE 
OXIGÊNIO: 

| PANDEMIA | Cerca de 3,4 milhões de cearenses estão expostos a risco alto 

ou altíssimo para coronavírus em regiões sem informações sobre oxigênio 

hospitalar. Municípios estiveram em alerta de risco de desabastecimento

Fortaleza concentra cerca 
de 41% da infraestrutura de 
oxigênio hospitalar do Ceará. 
Ao todo, são 117 unidades so-
mente na Capital, e 171 distri-
buídas por outras 183 cidades 
da Região Metropolitana e do 
interior do Estado. Com me-
nos de um equipamento por 
município e considerando que 
nem todos eles funcionam em 
estabelecimentos que aten-
dem pacientes com Covid-19, 
a situação preocupa pelo atual 
cenário da pandemia e das di-
fi culdades de logística quan-
to à distribuição de oxigênio 
medicinal já apresentadas por 
gestores locais.

Com essa disparidade, 
existem desertos de oxigênio 
no Ceará. Neles estão cida-
des com Índice de Desenvol-
vimento Humano Municipal 
(IDHM) médio ou baixo e uma 
população de 3,4 milhões de 
cearenses expostos a ris-
co alto ou altíssimo para in-
cidência do coronavírus. O 
levantamento foi feito pelo 
Data.doc — Núcleo de Dados 
do O POVO — com base em 
informações do Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES) e nos índices de 
risco para Covid-19 e de ocu-
pação de leitos no Estado.

Nessas regiões expostas a 
risco alto ou altíssimo para in-
cidência da Covid-19, os novos 
casos por dia chegam a 410,5 
por 100 mil habitantes, pelo 
menos, de acordo com os ní-
veis de alerta para incidência 
do Estado. Já o IDHM leva em 
consideração as mesmas di-
mensões utilizadas no IDH Glo-
bal — longevidade, educação e 
renda — de forma ajustada à 
realidade dos municípios.

Sobre a concentração desse 
tipo de infraestrutura na Ca-
pital, Rodrigo Silva, pesquisa-
dor do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde da Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (Lais/UFRN), apon-
ta a necessidade de se avaliar a 
relação entre número de leitos 
e população das regiões. Dados 
do Instituto de Pesquisa e Es-
tratégia Econômica do Ceará 
(Ipece) mostram que apenas 
em cinco municípios o núme-
ro de habitantes por quilôme-
tro quadrado (hab/km²) vai de 
500,01 a 8.601,20. Em contra-
partida, 113 cidades possuem 
até 50 hab/km².

“Então, as unidades de saú-
de acabam se concentrando 
mesmo na capital. E isso não é 
ruim, mas também não é ne-
cessariamente bom”, aponta o 
pesquisador. Isso porque, de 
acordo com ele, quando não 
há investimento em infraes-
trutura setorizada, ao longo 
de todo o território, aumenta-
se o fl uxo de pacientes para 
hospitais dos grandes centros 
e, consequentemente, a lota-
ção dessas unidades.
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Edson Queiroz
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AUTONOMIA 
NA PRODUÇÃO

Rede de saúde. Sustentabilidade

No início da década de 1990, 
Francisco Barbosa Neto tra-
balhou na Secretaria de Edu-
cação Superior do Ministério 
da Educação (Sesu/MEC) como 
consultor da Organização Pan
-Americana da Saúde (Opas) 
na área de Hospitais de Ensino 
e Residência Médica. Docente 
da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), ele conta 
que, na época, uma das estraté-
gias era implantar, desenvolver 
e aperfeiçoar usinas de oxigênio 
— inicialmente nos hospitais 
de ensino e, posteriormente, 
em todo o SUS.

“O objetivo era enfrentar e 
superar o oligopólio das em-
presas que comercializam oxi-
gênio hospitalar e outros gases 
medicinais”, conta. Chegou-se 
a implantar programas de re-
sidência em Engenharia Clínica 
em Hospitais de Ensino para 
garantir o desenvolvimento 
desse projeto e de outras áreas 
tecnológicas em Saúde. Porém, 
o propósito não foi alcançado.

“Infelizmente, como muitas 
outras iniciativas neste nosso 
sofrido Brasil, acabaram sendo 
bloqueadas pelas duas maiores 
‘pragas' da gestão pública no 
País: a descontinuidade e a falta 
de transparência, impedindo os 
projetos pioneiros e fundamen-
tais para a sustentabilidade das 
instituições”, lamenta Neto.

A falta de atualização e de 
fi scalização dessa medida dei-
xa o próprio gestor público sem 
informações para se antecipar 
para solucionar problemas. 
“Na medida em que o Gover-
no (Federal) não se preocupa 
com a transparência, ele não se 
preocupa em garantir que isso 
seja preenchido e atualizado, e 
nos falta informação. Inclusive, 
o próprio Ministério da Saúde, 
sem informação, vai fazer uma 
gestão inadequada dos cuida-
dos da saúde”, afi rma Manoel 
Galdino, diretor-executivo da 
Transparência Brasil.

Em Fortaleza, 

consta no cadastro 

que cada uma 

das seis UPAs 

municipais tem 

usina de oxigênio, 

mas na realidade 

apenas três delas 

têm o equipamento

FALTAM INFORMAÇÃO 
E ESTRUTURA NO 
INTERIOR DO CEARÁ

No contato com a assessoria 
de comunicação da Secretaria 
da Saúde de Fortaleza (SMS), 
foi informado que o CNES está 
passando por atualizações e os 
números referentes a “usinas 
de oxigênio” estão sendo cor-
rigidos. O Ministério da Saúde 
foi questionado sobre a atua-
lização do sistema e previsão 
para que ela termine, mas não 
respondeu até o fechamento 
desta reportagem.

O POVO também deman-
dou à Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa) e ao Conselho das 
Secretarias Municipais de Saú-
de do Ceará (Cosems-CE) sobre 
utilização ou não dos dados do 
CNES para planejamento du-
rante a pandemia; fi scalização 
e auditoria do cadastro dos 
estabelecimentos e incentivos 
para expansão da infraestru-
tura de oxigênio hospitalar no 
Estado. Porém, até o fecha-
mento deste texto, não foram 
recebidas respostas.

da estrutura de 
oxigênio hospitalar 
declarada no Ceará 
está em Fortaleza

41%

das usinas de oxigênio 
informadas no Ceará 
são do SUS

66%



Com base nos dados infor-
mados pelos próprios gestores 
ao preencherem o CNES, 154 
unidades de saúde do Ceará 
possuem pelo menos uma usina 
de oxigênio, e essa rede tem um 
perfi l de estabelecimentos de 
alta e média complexidade. Ao 
todo, constam na plataforma 
288 equipamentos, dos quais 
66% (190) pertence à rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Na Capital, embora exista um 
equilíbrio, 54% (63) estão no 
sistema particular.

A lista inclui desde hospi-
tais, maternidades e Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 
a centros especializados em 
Odontologia e Oftalmologia, 
entre outros. Também estão 
presentes nesse levantamento 
hospitais e UPAs que possuem 
leitos para Covid-19, sejam eles 
de enfermaria ou de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Porém, nem todos estão re-
gistrados no CNES com esse 
tipo de infraestrutura, apesar 
de possuírem o equipamento. 
É o caso da UPA de Pentecoste 

e da Santa Casa de Paracu-
ru — Nesse último caso, uma 
usina foi instalada em 2020, 
por causa da pandemia, e o se-
cretário municipal da Saúde, 
Ângelo Nóbrega, afi rma que 
o Cadastro Nacional tem sido 
preenchido normalmente.

Essa ausência de informa-
ções sinaliza para uma falta de 
transparência administrativa, 
tendo em vista que a Portaria 
1646/2015 obriga a atualização 
e informação mensal dessas 
unidades pelas gestões locais. 
Os dados utilizados para este 
levantamento são de fevereiro 
deste ano e foram consolidadas 
em março.

Para a declaração sobre a 
existência desse tipo de in-
fraestrutura na unidade de 
saúde, o CNES possui um campo 
denominado “usina de oxigê-
nio”. De acordo com a resolução 
Nº 70/2008 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), uma usina concentradora 
de oxigênio funciona por meio 
do processo de Pressure Swing 
Adsorber (PSA).

Nem todos os estabeleci-
mentos de saúde que decla-
ram, no CNES, possuir usinas 
têm equipamentos que se en-
caixam nessa defi nição. Al-
guns, por exemplo, possuem 
apenas cilindros que são abas-
tecidos por empresas fornece-
doras ou espaços reservados 
para guardá-los.

Em Fortaleza, essa confu-
são pode ser percebida nas 
UPAs pertencentes à rede 
municipal. No Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos 
de Saúde, consta que cada 
uma das seis Unidades de 
Pronto Atendimento tem uma 
usina de oxigênio, mas na 
realidade apenas três delas 
— Edson Queiroz, Vila Velha 
e Bom Jardim — têm esse 
tipo de equipamento.

“(Elas) geram e armazenam 
cerca de 5,6 m³ de oxigênio por 
hora aos pacientes que neces-
sitem do insumo, mantendo 
os estoques abastecidos. Em 
casos de emergência, as uni-
dades também contam com 
cilindros de backup”, informa, 

em nota, a Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS).

Na última terça, 30, a capa-
cidade dessas três usinas co-
meçou a ser ampliada. O equi-
pamento da UPA Edson Queiroz 
teve a capacidade triplicada, e 
as Unidades Vila Velha e Bom 
Jardim receberão novas usinas 
até o próximo dia 6.

Na rede estadual, por sua 
vez, apesar de estabelecimen-
tos como o Hospital Geral Dr. 
César Cals e o Hospital Infantil 
Albert Sabin (Hias) informarem 
que possuem uma usina cada, a 
Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa) esclarece que a infraes-
trutura existente nas unidades 
da Rede Sesa diz respeito a tan-
ques criogênicos fi xos — ou 
tanques de armazenagem fi xa.

“É um recipiente estacioná-
rio com isolamento térmico, 
destinado à armazenagem de 
gases medicinais na forma lí-
quida. A empresa White Mar-
tins realiza o abastecimento 
para essas unidades”, fi naliza a 
nota enviada ao O POVO.

Com o aumento da internação 

de pacientes com Covid-19 no 
Ceará, a maior demanda por 
oxigênio medicinal e o alerta 
sobre a possibilidade de desa-
bastecimento no Interior, o go-
vernador Camilo Santana (PT) 
afi rmou, no dia 14 de março, 
que hospitais e equipamentos 
de saúde estaduais tinham su-
porte de oxigênio sufi ciente. O 
problema seria a questão lo-
gística envolvendo municípios e 
empresas contratadas por eles.

A obrigação legal de garantir 
o insumo é dos gestores munici-
pais, porém, tanto a Sesa quanto 
o Ministério da Saúde (MS) têm 
papel como agentes de coor-
denação e de fi scalização, con-
forme explicou o promotor de 
Justiça Enéas Romero de Vas-
concelos ao O POVO. No dia 23 
de março, a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ceará apro-
vou projeto de lei que possibilita 
ao Governo do Estado, por meio 
da Sesa, adquirir e distribuir 
oxigênio para unidades hospi-
talares municipais e hospitais 
fi lantrópicos que atendem pa-
cientes com Covid-19.

| INSUMO |  No Estado, a maior parte das usinas de oxigênio informadas pelos gestores 

está no SUS. Na Capital, mais da metade está na rede privada

A ESTRUTURA QUE OFICIALMENTE 
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Navegue e explore em 
detalhes os dados desta 
reportagem em bit.ly/
desertos-oxigenio

METODOLOGIA 
E DADOS 
UTILIZADOS

Data.doc

O Data.doc utilizou dados 
do Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saú-
de (CNES), IntegraSus e IDH 
municipal. Foram analisados 
dados agregados para todo 
o Estado: do CNES usamos o 
indicador de Equipamento, 
relacionado a Infraestrutura, 
referentes a Usina de Oxigê-
nio. Do Integrasus extraímos 
os dados referentes às unida-
des de saúde que compõem a 
rede com leitos para Covid-19 
e a situação de risco de cada 
município. E do IDHm baixa-
mos os indicadores referen-
tes ao desenvolvimento hu-
mano de cada cidade.

Nossos dados são auditá-
veis. Como forma garantir a 
integridade e confiabilidade 
da nossa análise, disponibi-
lizamos aqui as bases e do-
cumentos utilizados na pro-
dução deste material: bit.ly/
oxigenio-ceara

LUCIANA

luciana

PAPEIS

Obrigação 
legal de 
assegurar 
o oxigênio 
na rede 
pública é dos 
municípios. 
Governo do 
Estado e 
Ministério da 
Saúde devem 
coordenar e 
fiscalizar



Nem todas as 

unidades de saúde 

informam sobre 

usina de oxigênio, 

sinal de falta de 

transparência

t
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O prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), e o parti-
do Cidadania acionaram ontem 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) para derrubar a decisão 
do ministro Kassio Nunes Mar-
ques, que liberou a realização de 
cultos e missas em todo o País. 

O entendimento do magis-
trado, que proibiu estados e 
municípios de suspenderem 
atividades religiosas, provocou 
desconforto no tribunal e foi 
duramente criticado pelo deca-
no do STF, Marco Aurélio Mello. 

Na avaliação de magistrados, 
a Associação Nacional de Ju-
ristas Evangélicos (Anaju-
re) não possui legitimidade 
para entrar com uma ação 
no Supremo contra decre-
tos estaduais e municipais. 
A expectativa de integrantes 
da Corte é a de que a medida 
seja revista.

“O novato (Nunes Marques 
assumiu uma cadeira na Corte 
em novembro do ano passa-
do), pelo visto, tem expertise no 
tema. Pobre Supremo, pobre 
Judiciário. E atendeu a Asso-
ciação de Juristas Evangélicos. 
Parte legítima para a ADPF (tipo 
de processo que discute cum-
primento à Constituição)? Aon-
de vamos parar? Tempos estra-
nhos!”, disse Marco Aurélio. 

Nesta segunda-feira, o mi-
nistro Gilmar Mendes deve 
decidir sobre uma outra ação, 
apresentada pelo PSD, contra 
decreto do governo de São Paulo 
que barrou atividades religiosas 
coletivas na pandemia. Gilmar 
tem se posicionado no plenário a 
favor de medidas de isolamento 
social. O tema deve acabar sen-
do levado ao plenário do STF.

Em novembro do ano pas-
sado, o ministro do STF Ale-
xandre de Moraes rejeitou 
uma ação similar movida 
pela Anajure contra decretos 
municipais que impuseram 
toque de recolher noturno, 

interrompendo a realização de 
atividades religiosas.

Naquela decisão, Moraes 
destacou que, para entrar com 
“ações de controle concentra-
do” (que discutem se medidas 
do Executivo violam a Constitui-
ção, por exemplo), as entidades 
precisam cumprir uma série de 
requisitos, como representar 
determinada categoria profis-
sional e estar presente em pelo 
menos nove estados. 

A Anajure entrou com um 
recurso contra a rejeição da 
ação, mas perdeu. Por 11 a 0, 
inclusive com o voto de Kassio 
Nunes Marques, o STF decidiu 
em fevereiro pelo arquiva-
mento do caso, ao concluir que 
a Anajure não é formada por 
associados vinculados a uma 
única e homogênea categoria 
profissional ou econômica.

Após informar no último sá-
bado (3) que não seguiria a de-
terminação de Nunes Marques, 
Kalil foi intimado pelo STF para 
cumprir o entendimento que li-
berou cultos e missas. “Por mais 
que doa no coração de quem 
defende a vida, ordem judicial 
se cumpre. Já entramos com 
recurso”, escreveu o prefeito em 
seu perfil no Twitter.

Mesmo com a mudança no 
tom, Kalil entrou com uma ação 
para que o presidente do STF, 
Luiz Fux, derrube a decisão de 
Nunes Marques. Para a prefei-
tura de Belo Horizonte, a au-
torização para missas e cultos 
coloca em risco a proteção de 
vidas na capital mineira, devi-
do ao avanço da contaminação 
pelo novo coronavírus.

Para a presidente em exer-
cício da Anajure, Edna Zilli, a 
decisão do Supremo que libe-
rou cultos e missas é “histórica 
e vem reparar inconstituciona-
lidades” e o “Poder Público deve 
buscar maneiras de conciliar as 
medidas sanitárias com a pro-
teção dos direitos e liberdades 
fundamentais, como a liberdade 
religiosa”. (Agência Estado) 

| Justiça | Prefeito de Belo Horizonte e legendas 

tentam reverter no Supremo decisão monocrática de Kassio Nunes que liberou funcionamento de templos

Ministros do STF criticam liberação 
de cultos e missas; Kalil tenta 
derrubar medida

Vereadores devem pressionar 
por regulamentação de projeto

Igrejas. Atividades essenciais

A semana pode ser decisiva 
para o funcionamento das ati-
vidades religiosas em Fortale-
za. Já com sanção do prefeito 
José Sarto (PDT), o projeto de 
lei que inclui as práticas religio-
sas no rol de atividades essen-
ciais e impede o fechamento de 
templos e igrejas em decretos 
estaduais deve ter sua regula-
mentação pautada pela banca-
da religiosa da Câmara de For-
taleza nos próximos dias. 

O processo ganha força 
após a decisão do ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Kassio Nunes Mar-
ques no último sábado, 3, que 
permitiu a retomada de cele-
brações em todo Brasil já no 
domingo de Páscoa. Ela im-
pede estados, Distrito Federal 
e municípios de editar ou de 
exigir o cumprimento de de-
cretos ou atos administrativos 
locais que proíbam comple-
tamente a realização de cele-
brações religiosas presenciais, 

por motivos ligados à preven-
ção da Covid-19. 

No sábado, a vereadora 
Priscila Costa (PSC) comemo-
rou a decisão do ministro do 
STF. Nas redes sociais, a par-
lamentar afirmou que “cultos 
presenciais estão de volta”, 
contudo, com 25% da capaci-
dade do templo. “Com másca-
ras, protocolos e a certeza da 
ressurreição”, disse.  O verea-
dor Carmelo Neto (Republica-
nos) compartilhou uma publi-
cação parabenizando Nunes e 
lembrando do voto favorável 
ao PL das atividades religiosas 
na Capital. 

“Ministro Nunes Marques/
STF liberou cultos e missas em 
todo o País. Na Câmara de For-
taleza, votei a favor do projeto 
que tornava as igrejas um ser-
viço essencial, mas que por falta 
de vontade do prefeito, não foi 
para prática. Finalmente agora 
está decidido. Parabéns, minis-
tro Nunes”, disse o vereador. 

FelliPe SaMPaio/SCo/StF

 ministro nunes 
Marques, do StF

Twitter remove vídeo de 
Roberto Jefferson por ameaça

Violência. Redes sociais

O Twitter removeu ontem um 
vídeo publicado pelo presidente 
nacional do PTB, ex-deputado 
Roberto Jefferson, em que ele 
aparecia convidando a popula-
ção a se armar para combater o 
“Satanás que quer fechar igreja”.

Na publicação, feita na sex-
ta-feira, 2, o ex-deputado apre-
sentava o que chamou de “kit 
anti-satanás”. “Tem um Satanás 
armado? Esse imediatamente 
um irmão patriota bota fora de 
combate”, disse, enquanto em-
punhava uma arma.

O político exibia ainda como 
parte do “kit” um cabo de en-
xada, um taco de beisebol e um 
chicote. O vídeo era acompa-
nhado pela mensagem: “Kit an-
ti-satanás. Os comunistas que 
querem fechar as igrejas. Devem 
ser exorcizados. (sic)”.

Condenado no mensalão e 
convertido a aliado do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido), 
Jefferson também sugeria que 
cristãos usassem uma balacla-
va na “hora que chegar o Sata-
nás para fechar a igreja” porque 
“não pode respirar o ar do Sata-
nás, para não adoecer”. Apesar 
de ter recomendado a proteção, 
o ex-parlamentar usa as redes 

sociais para desincentivar me-
didas preventivas contra o novo 
coronavírus.

A publicação surgiu no mo-
mento em que grupos evangé-
licos manifestavam insatisfa-
ção com medidas de gestores 
regionais que proibiram cele-
brações religiosas presenciais 
em razão do recrudescimento 
da pandemia.

A permissão surgiu apenas no 
sábado, 3, a partir da decisão do 
ministro Kassio Nunes Marques, 
do Supremo Tribunal Federal, 
que liberou cultos e missas rea-
lizados presencialmente.

Corrupto confesso, Roberto 
Jefferson já chegou a ter a con-
ta no Twitter restringida, no 
fim de março, após defender a 
criação de milícias em Juiz de 
Fora (MG) para “dar um pau” na 
guarda municipal. Os agentes 
atuam na fiscalização de medi-
das sanitárias na pandemia.

O Twitter informou que a 
publicação violou as regras de 
conduta. A rede social diz ve-
tar que usuários promovam 
“ameaça de violência” e a “glo-
rificação da violência”.

O ex-deputado foi procurado, 
mas ainda não se manifestou.

Kassio não viu 
legitimidade 
de Anajure em 
outra ação

Supremo

Não foi só a Advocacia Geral 
da União (AGU) que mudou de 
posição sobre a legitimidade da 
Associação Nacional de Juris-
tas Evangélicos (Anajure) para 
acionar o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra medidas de 
isolamento determinadas por 
governadores e prefeitos. 

O ministro Kassio Nunes 
Marques também trocou de 
lado. Em fevereiro, ele concor-
dou com os colegas e votou pelo 
arquivamento de um pedido da 
entidade para derrubar decre-
tos municipais que impuseram 
toque de recolher, interrom-
pendo atividades religiosas. 

No último sábado, 3, em 
uma ação similar proposta 
pela mesma Anajure, liberou 
celebrações religiosas pre-
senciais no pior momento da 
pandemia.

A primeira ação foi rejeitada 
por unanimidade há menos de 
dois meses, em fevereiro deste 
ano, no plenário virtual do tri-
bunal. Nunes Marques seguiu o 
voto do ministro Alexandre de 
Moraes, relator do processo.

“A Corte recusa legitimida-
de para instauração de ações 
de controle concentrado a 
entidades constituídas a par-
tir de elementos associativos 
pertinentes a determinados 
valores, práticas ou ativida-
des de interesse social, tais 
como cidadania, moralidade, 
desporto e prática religiosa”, 
escreveu Moraes ao rejeitar o 
recurso da Anajure.

Em seu voto, o relator obser-
vou ainda que as arguições de 
descumprimento de preceito 
fundamental, instrumento pro-
cessual escolhido pela Anajure 
nos dois casos, só têm cabimen-
to depois de esgotadas todas as 
vias possíveis para sanar a lesão 
a preceitos fundamentais da 
Constituição. (Agência Estado)

reProduÇÃo/ twitter

 roberto jefferson publicou 
imagem nas redes sociais 
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EX-SENADOR Eunício Oliveira

SARTO PODE CRIAR 
COORDENADORIA 
RELIGIOSA

A 
Câmara Municipal aprovou semana passada uma 
proposta que cria a “Coordenadoria Municipal de 
Assuntos Religiosos” na estrutura administrativa da 
Prefeitura de Fortaleza. Como se trata de um Projeto 

de Indicação, a matéria tem mais teor de “sugestão” dos ve-
readores e depende de um projeto de lei específico, assinado 
pelo prefeito José Sarto (PDT) e enviado à Casa, para ter valor 
de lei. 

O curioso, no entanto, são os autores das matérias: Antônio 
Henrique (PDT), presidente da Câmara Municipal, e Gardel 
Rolim (PDT), o próprio líder do governo José Sarto na Casa, 
ambos ligados a segmentos evangélicos. O “peso” dos 
envolvidos, portanto, sugere que a proposta deve sair do 
papel. Entre interlocutores da Prefeitura, a avaliação é de 
ainda é cedo para afirmar se a questão será emplacada no 
atual momento. Desde 2019, o ex-prefeito Roberto Cláudio 
(PDT) já avaliava a criação de órgão neste sentido, em diálogo 
com parlamentares religiosos no Estado.

Atualmente, a Prefeitura mantém várias personalidades 
religiosas com cargos na gestão, a maioria loteados 
na Coordenadoria de Políticas sobre Drogas ou na de 
Articulação do Terceiro Setor e Instituições Religiosas. 
Estão no governo hoje, por exemplo, o pastor Costa Neto, 
da Igreja Videira, e Erasmo Lenz César, membro da Igreja 
Presbiteriana da Aldeota.

LULA, CIRO E A CAIXA

Na última quinta-feira, 1º, o ex-presidente Lula (PT) 
concedeu entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo no 
programa O É da Coisa, da Band News de São Paulo. O curioso 
evento – trata-se, afinal, de uma das vozes mais críticas aos 
governos petistas, que inclusive cunhou o termo pejorativo 
“petralha” – contou com vários momentos interessantes, 
mas um deles parece ter passado despercebido por parte da 
audiência e até da militância nas redes sociais. 

Ao ser questionado sobre possíveis privatizações em um 
novo governo do PT, Lula minimizou o tema em si, mas disse 
que algumas empresas públicas, como a Caixa Econômica 
Federal, poderiam virar empresas de economia mista. O 
entendimento do ex-presidente vai radicalmente contra 
o que tem pregado Ciro Gomes (PDT), frequentemente 
chamado de “direitista” por eleitores de Lula.  Em entrevistas 
recentes sobre o tema, o pedetista tem sido taxativo sobre a 
função social da Caixa, dizendo que não aceitaria um projeto 
que reduzisse a participação do Estado no órgão. Indo além, 
Ciro ainda tem denunciado a existência de uma espécie de 
complô oculto entre o mercado financeiro com interesse na 
privatização da instituição. 

“Preservar a Caixa como instituição pública, mais do que 
estatal, é absolutamente essencial para um País que permitiu 
o crime de um sistema financeiro privado ultraconcentrador 
que está esfolando quem trabalha e produz”, diz o pedetista, 
que associa a ideia de diluir a participação do Estado 
na empresa  – agora admitido até por Lula – ao ideário 
neoliberal e de direita. É um debate que vai longe.

TATIANA FORTES

EUNÍCIO E CIRO

Respondendo críticas do senador Cid Gomes (PDT) ao PT, o ex-
presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), fez uma série 
de duros ataques contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT). 
As críticas ocorreram após Cid falar que o Brasil não merecia 
escolher entre as “maluquices de Bolsonaro” e a volta do PT. 
Ex-aliado dos Ferreira Gomes no Ceará por vários anos, o 
emeedebista rompeu com o grupo político dos irmãos em 2014, 
quando tentou voo solo na disputa pelo governo do Ceará.

“O Brasil não pode é ser entregue às loucuras do Ciro, uma 
figura desonesta, racista, fascista, inconsistente, defensor da 
violência emocional contra mulheres, mentiroso, hipócrita 
- diz uma coisa e faz outra - e oportunista. Nosso País não 
merece ser governado por esse lixo, entulho da ditadura”, 
disse. O ataque foi referendado pelo senador Paulo Rocha (PT), 
mas foi motivo de várias críticas nas redes, que apontaram 
relação antiga de Eunício e petistas, além de escândalos de 
corrupção envolvendo o MDB. Menos de dois dias depois da 
publicação, o ex-senador apagou a mensagem das redes.

Em meio a críticas de pre-
feitos, a Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa) reafi rmou ontem 
que deve manter a retenção de 
vacina para as regiões que não 
atingirem a meta de 85% de 
vacinação na primeira fase. A 
ação, que segue determinação 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF-5) publicada 
em 21/3 último, inclui 37 cida-
des do Ceará. 

Logo após a decisão, ofi cia-
lizada na última quinta-feira, 
1º, alguns municípios se ma-
nifestaram sobre o caso. Nas 
redes sociais, a Prefeitura de 
Amontada, por exemplo, de-
fendeu ter atingido a meta, 
porém, o sistema de registros 
das vacinas aplicadas contabi-
liza os dados até as 12h. 

“A equipe dos postos de va-
cinação das localidades chegou 
ontem, 1º de abril, à sede após o 
horário limite do sistema, não 
podendo mais registrar para 
a data”, disse. “Continuaremos 
cumprindo o que é mais im-
portante no momento, vacinar 
a população e salvar vidas”, 
reafi rmou a nota. 

Segundo informações do úl-
timo Vacinômetro, atualizado 
na sexta, a cidade aplicou 83% 
de vacinas da primeira dose em 
sua população, ainda não pos-
suindo a porcentagem mínima.

Já o município de Jĳ oca de 
Jericoacoara cumpriu o es-
tipulado, tendo alcançado 
100,74% de imunizações na úl-
tima sexta. Em nota pública, 
a prefeitura avaliou que “pos-
síveis oscilações do sistema” 
ocasionaram o envio dos re-
gistros na quinta-feira, 1º. 

Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o texto tam-
bém informa que já foi dado iní-
cio à 2ª fase da vacinação, com 
idosos acima de 65 anos.

CABETO é secretário da Saúde 
do Estado do Ceará

DIVULGAÇÃO

| CEARÁ | Secretaria da Saúde do Estado aguarda aumento 

de doses de vacina nesta segunda-feira, mas não garante 

envio de imunizantes a municípios já na próxima remessa

Sesa mantém retenção de 
vacinas e aguarda aumento 
de números de doses

Outros municípios inseridos 
da lista das 37 cidades com doses 
retidas também se posicionaram 
nas redes sociais. Entre eles, es-
tão Coreaú, Barro, Santana do 
Acaraú, Juazeiro do Norte, Ara-
ripe, Maracanaú, Massapê, Ca-
tunda, Uruoca e Caucaia.

Em nota, o Conselho das Se-
cretarias Municipais de Saúde 
do Ceará (Cosems/CE) avaliou a 
retenção dos imunizantes como 
“uma ação arbitrária”, visto que 
a meta informada pela Sesa não 
foi pactuada com os municí-
pios, nem mesmo a penalização 
diante do seu descumprimento. 

No documento, a institui-
ção defende que problemas nos 
servidores e falta de revisão 
da situação do quantitativo de 
pessoas em cada município são 
fatores que podem retardar o 
envio de informações. 

Em resposta, a Sesa infor-
mou que a meta estipulada não 
se trata de meta populacional, 

e sim do desempenho e veloci-
dade em relação à entrega e à 
aplicação. 

O órgão informa que os da-
dos nominais e individualiza-
dos devem ser obrigatoriamen-
te registrados no novo SIPNI 
– módulo Covid-19 (para es-
tabelecimentos com Internet). 
Em casos de falta de acesso à 
internet, a pasta alega disponi-
bilizar o eSUS – Coleta de Dados 
Simplifi cada (CDS).

Segundo a assessoria de im-
prensa da secretaria, com mui-
tos dos municípios da lista já 
ultrapassando a meta de 85% 
na última sexta, a expectativa é 
que várias cidades com as do-
ses retidas já cumpram o esti-
pulado hoje, com a divulgação 
do próximo Vacinômetro. 

Contudo, ainda não há con-
fi rmação se as localidades serão 
contempladas com a próxima 
remessa de vacinas que deve 
chegar no Ceará.(Filipe Pereira) 

O ex-ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
Paulo Medina, morreu de Co-
vid-19 no último sábado, 3, 
em Belo Horizonte. Aos 79 
anos, ele estava aposentado 
da Corte e não resistiu a com-
plicações da doença. O fale-
cimento foi comunicado pelo 
tribunal ontem. 

Em nota de pesar, o minis-
tro Humberto Martins, pre-
sidente do STJ, lamentou a 
perda. “O Superior Tribunal 
de Justiça presta suas condo-
lências à família do ministro 
Paulo Medina, que atuou no 
tribunal por nove anos. Que 
Deus, em sua infi nita miseri-
córdia, console a todos pela 
inestimável perda”, diz.

Medina assumiu a cadei-
ra no STJ em 2001 e exerceu o 
cargo de ministro até a apo-
sentadoria compulsória, em 
2010, quando foi o primeiro e 
até hoje o único ministro da 
Corte destituído pelo Conselho 
Nacional de Justiça, na estei-
ra de investigações sobre um 
suposto esquema de venda de 
sentenças. (Agência Estado)

Ex-ministro 
do STJ morre 
vítima da 
Covid-19 
SAÚDE
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Quando a Polícia Militar 
de São Paulo anunciou que 
a vacinação para seus inte-
grantes ia começar no dia 12 
de abril, no mesmo dia to-
dos os posts publicados pela 
corporação em uma rede 
social foram atacados por 
bolsonaristas, que afirma-
ram: “Vocês são covardes! 
Estão batendo em trabalha-
dores, seus capachos do cal-
cinha apertada”. 

Outro bolsonarista, crítico 
à vacina Coronavac, do Ins-
tituto Butantan, escreveu: 
“Fico em dúvida se comemo-
ro. Orações para vocês”.

O ataque às polícias nas 
redes sociais com informa-
ções falsas se multiplicaram 
em 2021, transformando a 
atuação da extrema direita 
no principal fator de insta-
bilidade política para as for-
ças de Segurança. 

“Já faz algum tempo que 
estamos sofrendo estes ata-
ques. Alguns perfis lançam 
vídeos de abusos policiais de 
outros contextos ou mais an-
tigos e fazem parecer que são 
atuais e contra a população”, 
disse o coronel Robson Caba-
nas Duque diretor da Comu-
nicação da PM.

O fenômeno não atinge 
apenas a polícia paulista e 
o governador João Doria 
(PSDB), mas também as po-
lícias de outros estados, em 
que os governadores adota-
ram medidas de restrição à 
circulação de pessoas para 
controlar a pandemia de co-
vid-19, como a Bahia e o Rio 
Grande do Sul. Também são 
alvo os governadores ad-
versários do presidente Jair 
Bolsonaro, como os do Piauí 
e do Maranhão.

“Tem digitais bolsonaris-
tas em questões locais. Eles 
se aproveitam para uso po-
litiqueiro. A raiva dele (Bol-
sonaro) é não poder demitir 
ou prender governadores. 
Então tenta sabotar”, dis-
se o governador Flávio Dino 
(PCdoB), do Maranhão. 

De acordo com o coronel 
Lindomar Castilho, coman-
dante da PM do Piauí, há 
pessoas que “tentam desin-
formar e fazer a cabeça dos 
policiais” sob seu comando.

Em São Paulo, a PM tenta 
identificar o centro difusor 
dos ataques à corporação 
que buscam minar a dis-
ciplina da tropa. Entre as 
postagens monitoradas pela 
polícia está uma do ex-depu-
tado Roberto Jefferson, alia-
do de Bolsonaro, e outra do 
blogueiro Allan dos Santos, 
ligado ao deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSLSP). 

Os comandos das PMs 
estaduais estão recomen-
dando o máximo de cautela 
aos seus homens no cumpri-
mento de medidas de restri-
ção à circulação de pessoas 
durante a pandemia. Temem 
que qualquer incidente seja 
usado politicamente contra 
as corporações. 

“Recomendamos aos 
nossos homens que tenham 
bom senso em todas as 
ações”, disse o subsecretá-
rio de Segurança Pública, 
coronel Alvaro Camilo. Para 
o coronel Lindomar Casti-
lho Melo, comandante da 
PM do Piauí, “bom senso e 
conversa não podem faltar. 
O policial não pode cair em 
provocações. Tem de colo-
car como autoridade.”

Para o oficial da PM e de-
putado estadual Paulo Ra-
mos (PDTRJ), repercutiu mal 
na categoria a ação de bol-
sonaristas após o incidente 
com o soldado Wesley Góes, 
em Salvador. 

“Tentaram jogar com-
panheiros contra compa-
nheiros, dividir a tropa”, 
diz Ramos. Segundo ele, a 
identificação ideológica en-
tre Bolsonaro e muitos PMs 
permanece. Mas as expecta-
tivas práticas se romperam. 
(Agência Estado) 

| Segurança | Ataque às polícias 

nas redes sociais se alastrou a partir deste ano, aumentando tensão nas tropas

Bolsonarismo usa 
pandemia para atacar 
redes das PMs
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JOSE WAGNER / GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SARTO E CAMILO anunciam 
continuidade do lockdown

Após reunião do Comitê Es-
tadual de Enfrentamento à 
Pandemia do Coronavírus, o go-
vernador Camilo Santana (PT) 
anunciou ontem a renovação do 
decreto de isolamento social rí-
gido no Ceará por mais uma se-
mana, até o dia 11. A fl exibiliza-
ção das atividades econômicas 
deve começar a partir de 12 de 
abril, com reabertura gradual.

O governador afi rmou 
que os dados observados na 
reunião sinalizam resulta-
dos positivos das medidas 
de lockdown adotadas. “Nós 
chegamos a ter mil pessoas 
aguardando transferência 
para leito de enfermaria ou 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) e caímos para 748. 
Ainda é muito alto, mas há 
uma redução”. Ao longo da 
semana, haverá reuniões com 
os setores econômicos para 
defi nir os critérios que serão 
adotados para a retomara das 
atividades não essenciais.

Apesar de haver indícios de 
melhora, a situação ainda exi-
ge cuidados. “Está havendo um 
decréscimo, e observamos isso 

na porta de entrada, que é o pos-
to de saúde e a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento). Esses nú-
meros nos animam e mostram 
que estamos no caminho certo. 
Entretanto, a circulação viral 
ainda é muito grande”, comple-
mentou o prefeito de Fortaleza, 
José Sarto (PDT).

No pronunciamento, reali-
zado por meio das redes so-
ciais, o governador reforçou 
a ampliação do número de 
leitos exclusivos para pacien-
tes com Covid-19 neste ano. 
“Vamos chegar, na próxima 
semana, a praticamente 5 
mil leitos de UTI e enferma-
ria. Lembrando que no pico 

| PANDEMIA | Decreto 

vale por mais uma semana no Ceará. Há tendência de melhora no 

número de casos e na busca por assistência, mas cenário ainda é grave

LOCKDOWN É PRORROGADO 
E ABERTURA É ANUNCIADA 
PARA  DE ABRIL

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE FUNCIONAR

ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO

PODE 

- Setores da indústria e da 
construção civil
- Serviços de órgãos de 
imprensa e meios de 
comunicação e telecomunicação 
em geral
- Serviços de call center
- Estabelecimentos médicos, 
odontológicos para serviços de 
emergência, hospitalares, 
laboratórios de análises clínicas, 
farmacêuticos, clínicas de 
fi sioterapia e de vacinação
- Serviços de drive-thru em 
lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres
- Lojas de conveniências de 
postos de combustíveis, vedado 
o atendimento a clientes para 
lanches ou refeição no local
- Lojas de departamento que 
possuam, comprovadamente, 
setores destinados à venda de 
produtos alimentícios
- Comércio de material de 
construção
- Empresas de serviços de 

manutenção de elevadores
- Correios
- Distribuidoras e revendedoras 
de água e gás
- Empresas da área de logística
- Distribuidores de energia 
elétrica, serviços de 
telecomunicações
- Segurança privada
- Postos de combustíveis
- Funerárias
- Estabelecimentos bancários
- Lotéricas
- Padarias, vedado o consumo 
interno
- Clínicas veterinárias
- Lojas de produtos para animais
- Lavanderias
- Supermercados/congêneres
- Ofi cinas e concessionárias 
exclusivamente para serviços de 
manutenção e conserto em 
veículos
- Empresas prestadoras de 
serviços de mão de obra 
terceirizada;
- Centrais de distribuição, ainda 
que representem um 
conglomerado de galpões de 
empresas distintas

- Restaurantes, ofi cinais em 
geral e de borracharias situadas 
na Linha Verde de Logística e 
Distribuição do Estado
- Praça de alimentação em 
aeroporto
- Transporte de carga
- Nos cartórios de Registro Civil 
de Pessoas Naturais, os serviços 
de registro de óbito e casamento, 
este último limitado aos casos de 
nubentes enfermos
- Nos cartórios de Tabelionatos 
de Notas, os serviços de 
reconhecimento de fi rma 
exclusivamente para atos de 
cremação, e de procuração e 
testamentos exclusivamente 
relativos a enfermos
- Nos cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos de 
Pessoas Jurídicas, os registros 
exclusivos para cremação
- Em cumprimento à decisão do 
Supremo Tribunal Federal, as 
instituições religiosas poderão 
funcionar, mas permanece a 
recomendação para que 
continuem com celebrações 
virtuais.

NÃO PODE

- Bares, restaurantes, 
lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres, 
permitido exclusivamente o 
funcionamento por serviço de 
entrega, inclusive por 
aplicativo
- Museus, cinemas e outros 
equipamentos culturais, 
público e privado
- Academias, clubes, centros 
de ginástica e 
estabelecimentos similares
- Lojas ou estabelecimentos do 
comércio ou que prestem 
serviços de natureza privada
- Shoppings, galeria/centro 
comercial e estabelecimentos 
congêneres, salvo quanto a 
supermercados, farmácias e 
locais que prestem serviços de 
saúde no interior dos referidos 
estabelecimentos
- Estabelecimentos de ensino 
para atividades presenciais, 
salvo em relação a atividades 
cujo ensino remoto seja 
inviável, quais sejam: 

treinamento para profi ssionais 
da saúde, aulas práticas e 
laboratoriais para 
concludentes do ensino 
superior, inclusive de internato, 
e atividades de berçário e da 
educação infantil para crianças 
de zero a três anos
- Feiras e exposições
- O funcionamento de 
barracas de praia, lagoa, rio e 
piscina pública ou quaisquer 
outros locais de uso coletivo e 
que permitam a aglomeração 
de pessoas
- A realização de festas ou 
eventos de qualquer natureza, 
em ambiente aberto ou 
fechado, público ou privado
- A prática de atividades físicas 
individuais ou coletivas em 
espaços público ou privados 
abertos ao público, salvo 
quanto aos jogos profi ssionais 
de campeonatos de futebol de 
âmbito regional e nacional, 
desde que fechados ao público 
e atendidos os protocolos 
sanitários previamente 
estabelecidos.

da pandemia no ano passado 
chegamos a três mil.”

Os gestores também desta-
caram a importância das va-
cinas. “Enquanto não tivermos 
vacina para todos os cearenses, 
para todos os brasileiros, a úni-
ca forma que temos de conter 
essa pandemia e evitar mortes 
no Ceará é o isolamento social, 
a prevenção, o uso da máscara”, 
afi rmou Camilo. Na Capital, en-
tre 1º e 4 de abril, quase 90 mil 
pessoas foram vacinadas.

O lockdown em Fortaleza co-
meçou em 5 de março de 2021. 
No dia 13, as medidas começa-
ram a valer para todo o Esta-
do. Foi a primeira vez, desde o 

início da pandemia, que todos 
os municípios cearenses entra-
ram em isolamento social rígi-
do simultaneamente.

Segundo informações do In-
tegraSus, plataforma da Secre-
taria da Saúde do Ceará (Sesa), 
o Estado ultrapassou os 552 
mil casos de Covid-19, e mais 
de 14,4 mil pessoas morreram 
por complicações da doença. 
Estes dados foram atualizados 
às 09h01min de ontem. Foram 
1.853 novos casos e 54 novos 
óbitos em relação à véspera.

Ainda segundo a plata-
forma, dos 184 municípios 
cearenses, 173 estão com ní-
vel de alerta altíssimo para a 

Covid-19, nove estão com em 
alerta alto e apenas dois estão 
em nível moderado — Ererê e 
Pereiro. Os dados referem-se 
a 21 de março a 3 de abril.

A taxa de ocupação dos leitos 
de UTI para pacientes com Co-
vid-19 no Ceará é de 91,65%. A Ca-
pital, por sua vez, apresenta taxa 
de 89,55%. Os dados também 
são do IntegraSus, com atuali-
zação às 20h05min do domingo. 
Quando o índice de ocupação é 
superior a 80%, a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) classifi ca 
a situação como “zona de aler-
ta crítico”. As enfermarias estão 
com 79,96% dos leitos ocupados 
no Estado e 88,46% em Fortaleza.

GABRIELA CUSTÓDIO
gabrielacustodio@opovo.com.br

dos leitos de UTI 
estavam ocupados 
na noite de ontem

91,6%
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FABIO LIMA

CENTRO vazio no 
domingo de Páscoa

A continuidade do decreto de 
isolamento rígido no Ceará por 
mais uma semana frustrou as 
expectativas dos empresários. 
A promessa do governador Ca-
milo Santana (PT) de início da 
retomada a partir da próxima 
segunda-feira, 12, não deve im-
pedir que mais demissões ocor-
ram. O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Fortaleza, Assis Cavalcante, cita 
que muitos empreendedores 
do comércio, especialmente os 
pequenos, não têm condições 
de pagar as folhas salariais já 

nesta segunda-feira, 5.
Ele avalia que o processo de 

abertura deva ser similar ao 
que aconteceu em 2020, de for-
ma gradual e com quantidade 
reduzida de pessoal. Assim, co-
mércio de rua deve abrir às 9 e 
fechar às 16h. Já os shoppings 
iriam das 12 às 20h.  

Assis diz que os 30 dias fe-
chados por conta do lockdown 
devem fazer com que os pa-
trões, já sem lucro, tirem re-
cursos do próprio bolso para 
pagamento dos salários. No 
melhor dos casos, os funcio-
nários que compreenderem 
o momento, continuarão em-
pregados, mas estima que 
deve ocorrer uma enxurrada 

| EXPECTATIVAS | Setores devem reabrir nos mesmos 

moldes do plano de retomada do ano passado

DIFICULDADE EM PAGAR 
FUNCIONÁRIOS MARCA 

DE ISOLAMENTO

de ações trabalhistas.
“Vai haver uma enxurrada 

de questões trabalhistas, pois 
as empresas não têm com o que 
pagar. Tem muito lojista desa-
nimado, pensando em não rea-
brir loja”, afi rma.

Ao lado do prefeito de For-
taleza, José Sarto (PDT), o go-
vernador disse que esta sema-
na servirá para reuniões com 
as entidades empresariais 
para detalhar a forma como 
acontecerá essa retomada. O 
presidente da Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes 
do Ceará (Abrasel-CE), Taiene 
Righetto, frisa que vai pleitear 
reabertura do setor de ali-
mentação fora do lar desde o 

primeiro momento, no mínimo 
nos mesmos moldes da pri-
meira retomada. 

No segmento, ele detalha 
que o Governo do Estado vai 
implantar o “Selo Lazer Segu-
ro” no pós-lockdown para es-
tabelecimentos que sigam os 
melhores protocolos de pre-
venção à Covid-19, e o começo 
deve funcionar apenas para 
horário de almoço. 

“Nosso setor não está no 
lockdown há um mês, mas há 
60 dias, por causa da restrição 
noturna que afeta 70% do setor 
que tem o seu funcionamento 
prioritariamente no horário. 
Precisamos com muita urgência 
que o Governo converse com a 

Abrasel e desenhe uma retoma-
da planejada para o setor, já que 
96% dos empresários são micro 
e pequenos empreendedores 
e não é fácil renovar estoques 
com tanto tempo parado”, diz.

De acordo com dados da 
Abrasel-CE, praticamente me-
tade dos 20 mil negócios de 
alimentação fora do lar não so-
breviveram à crise. Isso custou 
mais de 10 mil empregos desde 
o início da pandemia. Taiene 
ressalta que o impacto dos úl-
timos 60 dias para os negócios 
tem sido dramático, pois mais 
de 3 mil pessoas foram demiti-
das desde que as restrições de 
horário passaram a vigorar no 
início de fevereiro.

Régis Medeiros, presiden-
te da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Ceará 
(ABIH-CE), lamenta mais uma 
semana de fechamento. Ele 
destaca que, desde o início do 
isolamento rígido, a ocupação 
caiu “vertiginosamente” para 
6% a 7%, e cobra ações gover-
namentais de apoio ao setor, 
especialmente sanção da Pre-
feitura de Fortaleza.

O alvo são as cobranças de 
ISS e IPTU. Régis diz que exis-
te caso de hotel que não está 
com funcionamento, mas que 
recebeu a cobrança de R$ 1 mi-
lhão do imposto. Outra pedida 
é pelo corte de metade do ISS. 
Ele destaca que ajuda estadual 
com ICMS é pouca, pois incide 
apenas sobre alimentos e be-
bidas. Zenilda Sena, presidente 
da CDL de Juazeiro do Norte, 
frisa que, até o momento, o co-
mércio não recebeu medida de 
ajuda signifi cativa. 

Decreto libera 
atividade 
em templos 
religiosos

Decisão do STF

O decreto que prorroga, por 
mais uma semana, o lockdown 
no Ceará foi publicado ontem. 
Atende liminar do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e libera 
atividades presenciais em tem-
plos religiosos em todo o Esta-
do. A recomendação com efeito 
de lei foi promulgada pelo mi-
nistro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Kassio Nunes Mar-
ques, no sábado, 3, e ocorre no 
pior momento da pandemia de 
Covid-19 no Brasil.

“Em cumprimento à decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
proferida na ADPF n.º 701 - MG, 
as instituições religiosas, no pe-
ríodo de isolamento social, po-
derão funcionar, no Estado do 
Ceará, nos termos da referida 
decisão, enquanto estiver sur-
tindo efeitos”, determina o de-
creto estadual. Apesar de aten-
der a liberação exigida pelo STF, 
o Governo do Estado reforça a 
recomendação de que todos as 
celebrações religiosas permane-
çam sendo realizadas de forma 
virtual. (Alan Magno/Especial 

para O POVO) 

SAMUEL PIMENTEL

samuelpimentel@opovo.com.br

MAIS UMA SEMANA 
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Norte I e Central. O Sul é for-
mado por nove terminais: 
Curitiba, Bacacheri, Foz do 
Iguaçu e Londrina (PR), Nave-
gantes e Joinville (SC), e Pelo-
tas, Uruguaiana e Bagé (RS). 
Sete compõem o Norte I: Ma-
naus, Tabatinga e Tefé (AM), 
Porto Velho (RO), Boa Vista 
(RR), e Rio Branco e Cruzeiro 
do Sul (AC). Mais seis formam 
o Central: Goiânia (GO), Pal-
mas (TO), São Luís e Impera-
triz (MA), Teresina (PI) e Pe-
trolina (PE).

O investimento nos três 
blocos supera os R$ 6 bilhões, 
sendo R$ 2,8 bilhão no Sul, R$ 
1,8 bilhão no Central e R$ 1,4 
bilhão no loco Norte. Em um 
único dia, o governo vai repas-
sar a mesma quantidade de 

terminais aeroportuários do 
que o atual concedido (22).

No dia 8, será a vez do leilão 
da Fiol 1, o primeiro trecho da 
Ferrovia de Integração Oeste
-Leste, entre Ilhéus e Caetité, 
na Bahia. A concessão de 537 
quilômetros deve garantir R$ 
3,3 bilhões de investimentos, 
sendo R$ 1,6 bilhão para a con-
clusão das obras. O prazo de 
concessão será de 35 anos.

No dia 9, será o arrenda-
mento de cinco terminais 
portuários: quatro no Porto 
de Itaqui (IQI03, IQI11, IQI12 e 
IQI13), no Maranhão, e um no 
Porto de Pelotas (PEL01), no 
Rio Grande do Sul.

Estão previstos mais de R$ 
600 milhões em melhorias 
nesses terminais, que se so-
mam a mais 20 áreas leiloadas 
desde 2019 e a 69 autorizações 
para implantação de Termi-
nais de Uso Privado (TUP). 

Além dos 28 ativos des-
ta semana, a Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres (ANTT) realizará no 
dia 29 de abril o leilão da BR-
153/080/414/GO/TO. A perspec-
tiva é de mais R$ 8 bilhões e 
mais de 140 mil postos de tra-
balho. (Agência Brasil)

mIL empregos 
devem ser 
gerados com as 
concessões.

200O Governo Federal realiza 
nesta semana uma série de 
leilões de portos, aeroportos 
e ferrovia e tem a expectativa 
de retorno de R$ 10 bilhões. O 
Ministério da Infraestrutura 
prevê a geração de mais de 200 
mil empregos, de forma dire-
ta, indireta e efeito-renda, ao 
longo dos contratos de arren-
damento e concessões.

“No dia 7 de abril teremos o 
leilão de 22 aeroportos. É a mes-
ma quantidade de todas as ro-
dadas anteriores que já fizemos. 
De uma só vez. No dia 8 de abril a 
gente faz a Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste. No dia 9, faze-
mos cinco terminais portuários”, 
explicou o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas.

Segundo o secretário nacio-
nal de Aviação Civil, Ronei 
Glanzmann, o resultado do 
leilão de 22 aeroportos pode 
representar mais de R$ 6,1 
bilhões em investimentos. O 
leilão será realizado no dia 
7 e envolve projetos de lon-
go prazo, com concessões de 
até 30 anos.

Os leilões de 22 aeropor-
tos serão em três blocos: Sul, 

Governo Federal faz 
semana de leilões 
| infraEstrutura | Expectativa é de retorno de  

R$ 10 bilhões com privatizações em portos, aeroportos e ferrovia

Após uma onda de devolu-
ções de escritórios no rastro 
do home office, no ano passado, 
uma leva de novas empresas 
começa, aos poucos, a ocupar 
esses espaços, dando uma fi-
sionomia nova aos prédios cor-
porativos que antes tinham um 
perfil “tradicional”, com baias, 
salas fechadas e de reuniões. 

Esse processo de mudança, 
capitaneado por companhias 
que foram na contramão da 
atividade econômica e cres-
ceram em meio à crise, como 
as de tecnologia, saúde e de 
assessoria financeira, traz um 
alento ao setor.

As estimativas iniciais de es-
pecialistas é que o porcentual 
de empreendimentos sem in-
quilinos possa superar os 20% 
até o fim do ano somente na 
cidade de São Paulo, o dobro do 
período pré-pandemia. Há um 
outro problema à vista: a che-
gada dos prédios que ficarão 
prontos agora em 2021.

Levantamento da Buildings, 
empresa de pesquisa imobi-
liária voltada para o segmento 
de imóveis comerciais, mostra 
que 31 novos edifícios deverão 
ser incorporados em breve ao 
mercado em São Paulo. Em 

metragem, considerando os 
projetos de classe A, são mais 
352 mil metros quadrados de 
área para aluguel ou venda, em 
comparação aos 220 mil metros 
em 2020 - aumento de 60%.

“A decisão pela construção 
desses empreendimentos foi 
tomada há cerca de três anos, 
quando havia uma indicação 
de queda na taxa de vacância”, 
afirma o sócio-diretor da Buil-
dings, Fernando Didziakas. Se-
gundo ele, a solução pode estar 
nas empresas que estão fazen-
do planos de crescimento. 

“Na pandemia, as empre-
sas conseguiram se adaptar ao 
home office, mas isso, no longo 
prazo, não vai se manter inte-
gralmente. As empresas vão 
continuar precisando de espa-
ços físicos, mas a retomada po-
derá vir de novas empresas que 
estão chegando ao mercado e 
aquelas que estão crescendo.”

Um sinal disso é o que acon-
teceu em um dos edifícios já 
entregues no início do ano, o 
B32, localizado no bairro do 
Itaim, em São Paulo. Ele foi 
entregue com 60% de seus an-
dares alugados, grande parte 
para empresas de tecnologia. 
(Agência Estado)

Prédios comerciais 
ganham novo perfil 
de inquilinos

| rEnovação | Empresas em 

crescimento dominam os espaços

Saúde

responsável 
pela Pesquisa 
e inteligência 
de Mercado 
da Cushman 
& Wakefield, 
Jadson 
andrade cita 
que algumas 
empresas 
estão 
recorrendo 
a prédios 
corporativos 
para montar 
clínicas e até 
hospitais.
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Iniciativa da ONG indigenis-
ta Associação para o Desenvol-
vimento Local Co-produzido 
(Adelco), o projeto Tucum, fi-
nanciado pela União Europeia, 
promove uma rede de apoio e 
resistência a 15 comunidades 
indígenas no Ceará. O projeto 
foi aprovado no edital de Ins-
trumento Europeu para a Pro-
moção da Democracia e dos 
Direitos Humanos (IEDDH) e 
começou a valer a partir deste 
ano de 2021.

A Adelco toca a ação em 
parceria com o Esplar e o Mo-
vimento Indígena do Ceará e 
receberá financiamento pelos 
próximos quatro anos. O nome 
Tucum, uma planta que possui 
uma fibra forte e resistente e 
muito usado em artesanato, foi 
dado pelos próprios indígenas.

Entre as ações planejadas 
pelo Tucum está a criação de um 
escritório de advocacia compos-
to exclusivamente por indígenas 
e a criação de um aplicativo com 
a proposta divulgar informações 
para as populações indígenas 
sobre os órgãos de defesa e pro-
teção dos direitos humanos e as-
sistência social.

As entidades organizadoras 
do projeto afirmam que haverá 
a promoção de formações em 
direitos humanos e ativismo di-
gital. Também será organizado 
formações específicas para jo-
vens e professores sobre o com-
bate a violência contra a mu-
lher. Essa parte do projeto deve 
desenvolver seu trabalho para 
mulheres indígenas, visando 
fortalecer a autonomia delas.

A iniciativa tem a propos-
ta de alcançar 18 municípios 
cearenses. Os povos indíge-
nas envolvidos no projeto são: 
Tapeba, Tabajara, Potyguara, 
Pitaguary, Tremembé, Anacé, 
Kanindé, Tapuia-Kariri, Jeni-
papo-Kanindé, Kalabaça, Ka-
rão, Tubiba-Tapuia, Kariri, Ga-
vião, Tupinambá.

Para Adelle Azevedo, coor-
denadora geral do projeto, o 

Tucum surge com a necessi-
dade de conectar esses povos 
e assegurar seus direitos bá-
sicos. “A gente acredita que 
é necessário organizar essas 
pessoas em rede. O trabalho 
em rede é de suma importância 
para alcançar nossos objetivos, 
que são de proteger e construir 
ações que possam apoiar os 
povos indígenas nas suas cau-
sas”, ressalta.

O advogado e vereador de 
Caucaia Weibe Tapeba (PT) diz 
que o escritório é importante, 
pois pode atuar junto às de-
mandas coletivas dos povos in-
dígenas. “A intenção é de que o 
escritório consiga sistematizar 
o levantamento dos principais 
processos judiciais em curso, 
especialmente aqueles que tra-
tam dos conflitos envolvendo 
as terras indígenas”. Sobre a 
composição do escritório inte-
grando apenas advogados e es-
tagiários indígenas com atua-
ção em prol das causas desses 
povos, ele afirma: “Essa expe-
riência fortalece o protagonis-
mo indígena no Ceará”.

| TuCum | O projeto Tucum visa fortalecer 

o movimento indígena no estado do Ceará. Ele conta com o apoio financeiro do 
Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (IEDDH)

Projeto cria rede de apoio a 
indígenas com financiamento 
internacional 

Levi AguiAr

opovo@opovo.com.br
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iago barreto

Entre as tantas dificulda-
des causadas pela Covid-19 
está a distância. E para ten-
tar diminuir a saudade de 
quem está internado por 
causa da doença, o Hospital 
de Itaitinga criou o projeto 
“Correio do amor” para que 
familiares enviem cartas e 
fotos em forma de apoio.

O objetivo é “levar um pou-
co mais de conforto e amor 
aos pacientes”. Pelo risco 
de transmissão da doença, 
quem está infectado e inter-
nado com o novo coronavírus 
não pode receber visitas.

A primeira beneficiada 
pela “Correio do amor” foi 
a dona Idelzuite Pires dos 
Santos. Aos 72 anos, ela está 
internada com a doença há 
oito dias. Ela ganhou nessa 
sexta-feira, 2, a primeira 
carta de seus familiares.

O projeto foi criado em 
23 de março, em conjunto 
pela direção do hospital, 
pela gerência de enferma-
gem e pela equipe de ser-
viço social da instituição, 
na tentativa de melhorar o 
quadro emocional dos pa-
cientes internados.

| HoSpITAl DE ITAITIngA | 

“Correio do amor”: pacientes com 
Covid-19 recebem cartas de familiares

Comunidades apresentam dificuldades
Pandemia

Com o coronavírus, Weibe 
Tapeba afirma que a orga-
nização tem tido algumas 
limitações de articulação. 
“Nossa atuação tem sido 
basicamente por meio vir-
tual. As dificuldades nas 
comunidades são grandes, 
porque ainda temos comu-
nidades que não dispõe de 
internet” afirma.

O advogado também cri-
tica a influência de atores 
externos na fragilização na 
gestão do território. “Nossos 

povos muitas vezes sofrem 
influência de atores exter-
nos, por parte de igrejas e 
notícias falsas. Isso acaba 
gerando o risco em nossas 
comunidades. Vimos isso no 
início da pandemia e muitas 
pessoas não estão acredi-
tando na força da Covid-19 
e não se previnem. Tivemos 
muitos casos e isso fragili-
zou a gestão do nosso terri-
tório”, lamenta o advogado.

De acordo com o vereador, 
a pandemia tem gerado para 

as comunidades, especial-
mente na área da seguran-
ça alimentar e nutricional. 
“Muitas famílias estão pas-
sando dificuldades porque 
as atividades produtivas não 
estão podendo acontecer. Os 
rituais e festas tradicionais 
também não. Apesar disso, 
nós estamos conseguindo 
controlar a pandemia em 
nossos territórios através do 
conjunto de medidas que es-
tão sendo adotadas interna-
mente”, finaliza Weibe.

ceiçA pitAguAry, 

presidente da FepoiNce. 

weibe tApebA, advogado 
indígena e vereador de Caucaia

HosPital de itaitinga / diVulgaÇÃo

NA Foto, dona idelzuite Pires, 72, 
recebe sua primeira carta da família
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Eu ainda morava na cidade, quando marquei uma consulta 
com o mestre Haroldo Juaçaba. 

O doutor não me atendeu no consultório, mas convidou pra 
sua casa, ali pertinho, onde enxugamos alguns Old Parr. 

Após ouvir meus quiproquós e inquietações várias, ele 
assim estabeleceu. 

Você revela uma índole autoritária e pretende reger o 
mundo de acordo com o que pensa e considera. 

Portanto, evite entrar em discussões políticas, não vá mais 
ao futebol nem ligue a televisão. 

HELENA Soárez e Conceição Guimarães, 
primeira-dama da Praça dos Mártires. 
(By Rodrigues)

PALÁCIO DA LUZ

Lúcio Alcântara pretende entregar, ainda este ano, à Cearense 
de Letras.

Livraria da Academia e bistrô. 

AZUL 

Em minha via internetiana, hoje, Mana Holanda e Tane 
Albuquerque. 

Do grupo intitulante desta nota. 

ANTES TARDE...

Não acontecendo em 2020, e todos sabem motivos. 

Coletânea do Centro Cultural do Ceará sai em breve, trazendo 
25 colaboradores. 

RONDA DOS NATAIS 

Segunda, 5 de abril: Dr Djacir Figueiredo, 
antecedeu Pedro Leão na presidência 
da Academia Cearense de Medicina .... 
André Parente, advogado .... Ivana 
Guedes, mulher de artista-galerista .... 
Geldo Machado, partícipe do Colóquio 
da Engenharia .... Luís Eugênio Pequeno, 
genro do saudoso Capitão Fujita e Rejane, 
que foi das Dez Mais, quando tinha lista 
.... Juliana Melo, nascida Cavalcanti .... 
Pedro Brito, saiu-se airosamente na vida 
pública .... Luiz Dias Martins, casado com 
uma Azul .... Viviane Vasconcelos, verbete 
brasiliense do Sociedade Cearense. 

BON MOT

A FELICIDADE É 
UM BEM QUE SE 
MULTIPLICA AO 
SER DIVIDIDO. 
(Maxwell Maltz, 
da Coleção 
Oto de Sá 
Cavalcante)

| NOTIFICAÇÕES | Foram somadas 12.984.956 mortes 

em 24 horas. De sábado para domingo foram notifi cados 
31.359 novos casos de infecção por Covid-19

Brasil tem 1.240 mortes 
por Covid-19 em 24 horas

AGÊNCIA BRASIL

É PROJETADO cerca de cem mil 
mortes pela Covid-19 no mês de abril

O Brasil chegou a 331.433 
mortes por Covid-19, con-
forme atualização do Minis-
tério da Saúde divulgada on-
tem. Nas últimas 24 horas, 
foram registrados 1.240 no-
vos óbitos pelas secretarias 
estaduais de Saúde.

A soma de casos acumula-
dos foi de 12.984.956. De sábado 
para domingo foram notifi ca-
das 31.359 novos casos de infec-
ção. Os dados indicam também 
que 1.296.002 pacientes estão, 
neste momento, em acompa-
nhamento. Outros 11.357.521, 
o correspondente a 87,5% dos 
infectados, já se recuperaram.

Os registros de casos e 
mortes costumam ser me-
nores em feriados, sábados e 
domingos, em razão da difi-
culdade de alimentação dos 
dados pelas secretarias de 
Saúde. O represamento das 
informações durante os fins 
de semana costuma inflar os 
dados dos dias seguintes.

Em São Paulo chegou a 
2.527.400 pessoas conta-
minadas. Os outros estados 
com maior número de ca-
sos no país são Minas Gerais 
(1.156.435) e o Rio Grande do 
Sul (860.136). Já o Acre tem 
o menor número de casos 
(71.157), seguido de Roraima 
(90.350) e do Amapá (98.898).

Em número de mortes, 
São Paulo também lidera, 
com 77.020 óbitos. O Rio de 
Janeiro (37.687) e Minas Ge-
rais (25.654) aparecem na 
sequência. Os estados com 
menos mortes são o Acre 
(1.291), Amapá (1.323) e Ro-
raima (1.352).

Um estudo do Instituto de 
Métricas e Avaliação de Saúde 
da Universidade de Washin-
gton aponta que o Brasil re-
gistrará cerca de cem mil 
mortes pela Covid-19, apenas 
no mês de abril. A projeção 
considera o ritmo de trans-
missão da doença no atual 
cenário do País.

Caso siga esse mesmo qua-
dro de evolução da pandemia, 
o Brasil atingirá a marca de 4 
mil mortes por dia até 24 de 
abril. De acordo com os pes-
quisadores, serão registra-
das mais de 560 mil mortes 
acumuladas até 1º de julho.

Com adoção de medidas 
mais rígidas para o enfren-
tamento da doença, o es-
tudo indica mais de 415 mil 

mortos em 5 de maio. A con-
juntura vigente deve regis-
trar mais de 434 mil mortos 
e, no pior cenário, mais de 
436 mortes acumuladas até 
a mesma data.

A projeção é realizada por 
meio de quatro fatores, que 
são a taxa de isolamento 
social, a disseminação das 
novas variantes, o planeja-
mento da campanha de vaci-
nação e a concordância com 
o uso de máscaras.

Para os pesquisadores, 
uma das medidas de con-
trole da disseminação do 
coronavírus é a distribui-
ção em massa de máscaras, 
chegando a cerca de 90% da 
população brasileira. (com 
agências)
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RICARDO MOURA

O ÓDIO ACIMA DE TUDO, A POLÍTICA ACIMA DE TODOS

O 
sucesso de uma estratégia de isolamento rígido depende 
muito da fiscalização e da punição exemplar de quem des-
cumpre as medidas. Em uma sociedade perfeita, a popula-
ção atenderia aos ditames da ciência e se manteria reclusa 

pelo tempo necessário, com auxílio emergencial, até que os índices de 
infestação da doença baixassem. No entanto, não é isso que ocorre. 
Festas clandestinas são realizadas, pessoas se amontoam em espaços 
fechados e a sensação que temos é que o nosso lockdown não é tão 
restrito assim.

Para fazer cumprir as determinações impostas pelos governos, as 
forças de segurança têm de incorporar mais uma atividade ao seu 
cotidiano de policiamento ostensivo. Não há possibilidade de coibir o 
descumprimento dos decretos por meio do teletrabalho. A exposição 
é inevitável e o risco de contágio só diminui com a adoção de medidas 
sanitárias, como higienização dos veículos e uso de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). Os relatos que chegam à coluna, contudo, 
são de que muitas vezes os agentes precisam arcar com sua própria 
proteção, haja vista não haver disponibilização de itens básicos, como 
máscaras adequadas.

Diante desse cenário, caberia aos “porta-vozes” da categoria 
cobrar por vacina e por melhores condições de trabalho, cujas 
responsabilidades são compartilhadas entre os governos Federal e 
Estadual, respectivamente. O que vimos até o momento, contudo, 
é uma narrativa que flerta com a fantasia e a paranoia. De início, a 
gravidade da doença foi minimizada: seria apenas uma gripe, letal 
somente para quem não tivesse resistência física.

Em seguida, as medidas de isolamento social foram atacadas, como 
se houvesse contradição entre a preservação da economia e da vida 
humana. Não resta dúvidas de que dezenas de milhares de pessoas 
poderiam estar vivas se essas ações fossem cumpridas à risca. Negar 
essa realidade é agir de má-fé. Não há mais espaço para ignorância 
ou cegueira seletiva.

Por fim, as vacinas foram questionadas unicamente por sua 
origem, como se a pesquisa científica feita na China, na Rússia ou na 

Inglaterra não se guiasse pelos 
mesmos princípios. Quantas 
vidas foram perdidas nessa 
indefinição? As cobranças 
para o envio das doses 
passaram ao largo de afrontar 
o Governo Federal, como se 
esse ente federativo nada 
tivesse a ver com a defesa 
da vida de seus próprios 
habitantes. Em compensação, 
os governos estaduais foram 
alvejados com uma virulência 
impressionante, sendo 
responsabilizados até mesmo 
por ações fora de sua esfera 
de competência. O discurso 
do ódio emergiu das redes e 
ganhou contornos de ameaças 
de morte contra prefeitos 
e governadores. A despeito 
das divergências no espectro 
político, quem não se indigna 
com essa situação e não se 
solidariza com as pessoas 
ameaçadas alimenta de 
forma indireta essa espiral de 
violência.

Para não arruinar a narrativa 
oficial criada em torno da 
pandemia, muitas entidades, 
políticos e líderes religiosos 
calam-se sobre o efeito 
devastador do Coronavírus nas 
forças de segurança. Saber o 
número exato de profissionais 
que morreram de Covid é 

uma tarefa árdua. Não há 
contabilização sistemática 
das vítimas, muito menos 
divulgação pública. As notas 
de pesar em redes sociais, 
quase em sua totalidade, são 
publicadas sem qualquer 
menção à doença. Evita-
se a todo custo falar sobre 
as causas de tantos óbitos, 
embora todo mundo saiba o 
motivo.

Varrer para debaixo 
do tapete o que está 
acontecendo é menosprezar 
a dignidade dos profissionais 
e de seus familiares. No 
perfil do Instagram do 
Blog Escrivaninha (http://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
blogescrivaninha), venho 
fazendo o registro dos nomes 
e das imagens dos agentes 
de segurança que perderam 
a vida em decorrência da 
Covid-19. É um trabalho duro, 
triste, mas que tem como 
objetivo preservar a memória. 
Um exemplo ilustrativo de 
como a História pode ser 
manipulada é o fato de o 
discurso ter mudado após a 
imposição científica da eficácia 
da vacina. Quem era contra 
agora posa de defensor sem 
esboçar qualquer autocrítica. 
Prova disso é a presença 

de críticos da “vachina” 
esperando, no aeroporto de 
Fortaleza, justamente... a 
chegada de milhares de doses 
da “vachina” em solo cearense.

A decisão do governador 
Camilo Santana (PT) de incluir 
os profissionais da segurança 
na lista de prioridades da 
vacina é louvável (vale ressaltar 
que o mesmo esforço deve ser 
destinado aos profissionais 
da educação). O temor é que 
a categoria se contente com 
esse aceno e passe a acreditar 
que tudo o que poderia ter sido 
feito em relação à prevenção 
contra a Covid-19 foi feito. A 
cobrança precisa ser mantida 
e direcionada a quem é 
responsável de direito. Cumpre 
não desprezar a inteligência 
das pessoas. Embora a adesão 
a esse projeto de morte tenha 
se dado de forma efusiva, a 
força da realidade costuma 
se impor. Aos poucos, mas de 
forma constante, a verdade 
sobre a pandemia se torna 
mais nítida. E então, para 
muitas pessoas, está se 
tornando evidente que a lógica 
que regeu todo esse período 
é uma versão degenerada do 
slogan presidencial: “O ódio 
acima de tudo, a política acima 
de todos”.

SABER O NÚMERO EXATO 
DE PROFISSIONAIS 
DE SEGURANÇA QUE 
MORRERAM DE COVID 
É UMA TAREFA ÁRDUA. 
NÃO HÁ CONTABILIZAÇÃO 
SISTEMÁTICA DAS VÍTIMAS, 
MUITO MENOS DIVULGAÇÃO 
PÚBLICA. AS NOTAS DE 
PESAR EM REDES SOCIAIS, 
QUASE EM SUA TOTALIDADE, 
SÃO PUBLICADAS SEM 
QUALQUER MENÇÃO À 
DOENÇA

| AUTORIZAÇÃO DO STF | Igrejas católicas aguardaram posicionamento do governo do estado

Lideranças religiosas divergem sobre 
volta de celebrações presenciais

As atividades religiosas fo-
ram liberadas pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Kassio Nunes Marques 
para que sejam realizadas de 
forma presencial em todo o 
Brasil. Tomada ontem, a deci-
são é controversa na visão de 
diferentes líderes religiosos de 
Fortaleza.

No Ceará, as cerimônias re-
ligiosas presenciais estavam 
suspensas por decreto estadual 
que visa conter os avanços da 
Covid-19. Com intuito de res-
tringir a quantidade de pessoas 
nas ruas e reduzir o contágio da 
doença, a suspensão está em 
vigor até então.

De acordo com Nunes Mar-
ques, no entanto, as determina-
ções estariam ferindo o “direito 
fundamental à liberdade reli-
giosa”. “Proibir pura e simples-
mente o exercício de qualquer 
prática religiosa viola a razoa-
bilidade e a proporcionalidade”, 
considerou ele.

No despacho, o ministro 
determinou que estados, mu-
nicípios e o Distrito Federal 
não podem editar ou exigir o 
cumprimento de decretos que 
proíbem “completamente” ce-
lebrações religiosas presen-

ciais para evitar a dissemina-
ção da Covid-19.

A Arquidiocese de Fortale-
za informou que o arcebispo 
Dom José Antonio Aparecido 
Tosi Marques preferiu fazer o 
seu comunicado sobre a rea-
bertura dos templos católicos 
após o pronunciamento do 
Governo Estadual. Assim, as 
missas do domingo de Páscoa 
seguiram no formato online 
nas paróquias.

A igreja Batista Soul Livre 
informou por meio de nota que 
“infelizmente” a perspectiva 
do cenário atual não é de mu-
dança, “a não ser por meio da 
vacinação em massa da popu-
lação, o que não ocorrerá em 
curto prazo”.

Por isso, de acordo com o 
pastor Filipe Scarcella, a deci-
são monocrática foi recebida 
com espanto e tristeza. “A per-
missão do funcionamento de 

templos religiosos em todo o 
território nacional, sem consi-
derar o nível de transmissão do 
vírus, do número de mortes ou 
de decretos estaduais e munici-
pais é uma irresponsabilidade. 
Em nome de Deus isso pode co-
locar a vida de milhões de pes-
soas em risco iminente de mor-
te”, projetou.

Por fi m, o pastor conta que 
a instituição religiosa decidiu 
manter todas as atividades 

apenas em formato virtual até 
que, “segundo a ciência, seja 
de fato seguro estarmos juntos 
presencialmente”.

Por meio das redes sociais, 
o pastor e fundador da Igreja 
do Senhor Jesus, Apóstolo Luiz 
Henrique, comemorou a deci-
são de Nunes Marques. Tam-
bém deputado estadual pelo PP, 
ele pediu orações ao ministro 
do STF em função da da deci-
são.(Levi Aguiar)
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Com o anúncio do Gover-
nador Camilo Santana (PT) de 
que a abertura gradual para 
atividades não essenciais no 
Estado deve ocorrer a partir 
de 12/4, a Federação Cearense 
de Futebol (FCF) já consegue 
projetar a retomada do Cam-
peonato Cearense. O desejo 
é que o Estadual volte a ser 
disputado no fim deste mês. A 
competição foi paralisada por 
causa do segundo lockdown, 
consequência da pandemia da 
Covid-19.

A conta é simples, mas de-
pende da permissão para jo-
gos locais logo na primeira 
fase do plano de retomada do 
Governo do Estado. Como os 
jogos estaduais e nacionais 
estão sendo realizados, nor-
malmente, seguindo proto-
colos sanitários, acredita-se 
que as partidas do Campeo-
nato Cearense sejam libera-
das no primeiro momento.

Caso isso se confirme, a 
partir do dia 12 de abril, a FCF 
pretende dar 15 dias às equi-
pes para que se reorganizem. 
Algumas se desfizeram de par-
te do elenco, exemplos de Cau-
caia e Icasa. 

Isso significa que na última 
semana deste mês, entre 27 de 
abril e 1º de maio (terça a sá-
bado), as partidas da segunda 
rodada da segunda fase já po-
deriam ser realizadas, dan-
do sequência ao Campeonato 
Cearense. O desejo de retomar 
a competição na reta final de 
abril foi confirmado ao Espor-
tes O POVO pelo presidente da 
entidade, Mauro Carmélio.

A FCF precisa de oito datas 
para concluir o Estadual. Até o 
início da Série A do Campeona-
to Brasileiro deste ano, marca-
da para o fim de semana de 29 e 
30 de maio, existem nove datas. 
Porém, somente duas delas são 
totalmente livres. São os dias 
16 e 23 de maio. O restante das 
partidas coincide ou com da-
tas das fases finais da Copa do 
Nordeste (depende de até onde 
os clubes cearenses vão) ou 
com jogos do Ceará pela Copa 
Sul-Americana. Vovô e Leão, no 
entanto, poderiam atuar com 
times alternativos.

O Campeonato Cearense 
está parado desde o dia 10 do 
mês passado, quando foi dis-
putada a primeira rodada da 
segunda fase da competição 
(Colaborou Thiago Minhoca)

brennoreboucas@opovo.com.br

| Estadual | Governo do Ceará anunCia a retomada das atividades para 12/4 e FCF 
planeja volta do Campeonato Cearense. Competição parou por Causa da Covid-19
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David é o principal atacante do Leão segundo estatísticas
Fortaleza. Artilheiro tricolor

David tem sido o principal ata-
cante do Fortaleza em 2021. E não 
apenas porque ele é o artilheiro do 
time na temporada, com três gols 
marcados. Os números do camisa 
17 vão além e o desempenho dele 
em campo tem chamado atenção.

Com o uso de suas princi-
pais características, a força e a 
velocidade, David tem puxado 
os principais ataques e contra
-ataques do Fortaleza. A im-
portância ofensiva dele é tanta 
que mesmo com as constantes 
trocas de Enderson Moreira do 
meio para frente, ele é o atacan-
te mais constante do time.

David e Wellington Paulista 
atuaram em oito dos nove jogos 
do Tricolor em 2021, mas o cami-
sa 17 ficou mais tempo em campo. 

São 603 minutos, segundo o por-
tal OGol. A minutagem de David 
só é mais baixa que a de Felipe Al-
ves e da dupla de zaga que vem se 
firmando como titular, Quintero e 
Wanderson.

Dos três gols marcados por 
David, dois valeram vitória e clas-
sificação do Tricolor. Foi assim 
contra o Caxias-RS, pela Copa do 
Brasil, quando ele fez o único ten-
to da partida. E no último sábado, 
diante do Bahia, quando fez o se-
gundo do Leão (placar de 2 a 1) e 
sacramentou a classificação an-
tecipada do time para as quartas 
de final do torneio regional. Em 
termos financeiros, os dois gols 
somados valeram R$ 1,37 milhão.

O atacante, porém, partici-
pou diretamente de outros três 

gols do Fortaleza em 2021. Ele 
foi o autor das assistências para 
o gol de Robson, contra o Atlé-
tico-CE, pelo Estadual; para o 
de Wellington Paulista, no em-
pate diante do Treze-PB e para 
de Coutinho, no segundo tento 
marcado contra o 4 de Julho, 
sendo os dois últimos em jogos 
válidos pela Copa do Nordeste.

Com isso, David participou 
de seis dos onze gols mar-
cados pelo Tricolor na atual 
temporada. O número repre-
senta 54,5% do que o Fortaleza 
marcou no período mencio-
nado e foi executado em cinco 
das nove partidas que o clube 
disputou até aqui no novo ca-
lendário do futebol brasileiro. 
(Brenno Rebouças)

CALENDÁRIO PARA OS TIMES CEARENSES

dATAs ENTrE A rETomAdA 
ANuNciAdA pElo GovErNo 
E o iNÍcio dA sÉriE A

18/04 - Quartas de Final 
Copa Ne
21/04 - livre (tem Sul-
americana para o Ceará)
25/04 - Semifinal Copa NE

28/04 - livre (tem Sul-
americana para o Ceará)*
02/05 - Final Copa Ne: ida
05/05 - livre (tem Sul-
americana para o Ceará)
09/05 - Final Copa Ne: Volta
12/05 - livre (tem Sul-
americana para o Ceará)
16/05 - livre

19/05 - livre (tem Sul-
americana para o Ceará)
23/05 - livre (data pré-
estabelecida para a final do 
estadual)
26/05 - livre (tem Sul-
americana para o Ceará)
*Semana especulada para 
retorno do estadual

Vamos iniciar a 

abertura gradual para 

não essenciais a partir 

de 12 de abril”
camilo santana, Governador
do Ceará

DAVID / TEMPORADA 2021
Gols E AssisTêNciAs:

Atlético-cE 0x2 fortaleza

- david ajeita de cabeça para 
robson marcar o primeiro
- david marca o segundo gol, 
após errar o primeiro chute 
e receber novo passe de luiz 
Henrique

fortaleza 1x1 Treze

- david cruza da linha de 
fundo, lado esquerdo, e 
Wellington Paulista, na 
pequena área, desvia para o 
gol

caxias-rs 0x1 fortaleza

- david recebe lançamento 
de luiz Henrique e bate na 
saída do goleiro

4 de Julho-pi 1x2 fortaleza

- david vai a linha de fundo 
pela esquerda e rola para 
Coutinho, no meio da área, 
finalizar para o gol

fortaleza 2x1 bahia

- david recebe lançamento 
de robson, ganha de Nino 
Paraíba e chuta forte, de 
primeira
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De virada, a tenista brasilei-
ra Beatriz Haddad Maia con-
quistou ontem o seu primeiro 
título da temporada 2021. A 
paulista superou a britânica 
Francesca Jones em uma ba-
talha de 3 horas e 13 minutos 
de duração por 2 sets a 1 - com 
parciais de 5/7, 6/4 e 6/2 -, para 
levantar o troféu do W25 de 
Villa Maria, na Argentina.

Durante a cerimônia de 
premiação, Bia Haddad dedi-
cou o título a todos os brasi-
leiros afetados pela pandemia 
da covid-19. “Estamos pas-
sando por um momento muito 
difícil no Brasil. É nessas ho-
ras que a gente vê que um jogo 
de tênis não é tão duro e, por 
mais que a gente dê um valor 
muito grande, na verdade é 
muito pequeno se comparar-
mos com a vida. Dedico este 
título às famílias que estão 
passando difi culdade e pre-
cisando de muita força neste 
momento”, disse a tenista.

Este é o 13º título da carrei-
ra de Bia Haddad, que retor-
na de uma cirurgia na mão. A 
paulista passou pelo pequeno 
procedimento no fi m de 2020, 
voltando ao circuito profi s-
sional em fevereiro deste ano. 
Atual 342ª do mundo - já che-
gou a ser a número 58, em 
2019 -, a tenista ganhará 50 
pontos pela conquista em Vil-
la Maria em uma semana.

Agora, Bia Haddad conti-
nua na Argentina, fi nalizando 
a sua gira no país ao disputar 
o W25 de Córdoba. Logo após 
será a vez de Portugal, no qual 
a brasileira participará dos 
W60 e W25 de Oeiras. 

Em Miami, a brasileira Luí-
sa Stefani e a americana Hay-
ley Carter fi caram no quase 
ontem no WTA 100 de Miami, 
disputado em quadras rápi-
das nos Estados Unidos. Mais 
uma vez as japonesas Ena Shi-
bahara e Shuko Ayoama atra-
palharam a vida das duas e 
fi caram com o título ao vence-
rem por 2 sets a 0 - com par-
ciais de 6/2 e 7/5 -, depois de 
salvarem um set-point.

Nos cinco duelos que trava-
ram contra Shibahara e Ayoa-
ma no circuito profi ssional, 
Stefani e Carter só levaram 
a melhor no US Open do ano 
passado, tendo perdido de-
pois em Roland Garros e neste 
ano em Abu Dabi, nos Emira-
dos Árabes Unidos, e no Aber-
to da Austrália.

A campanha em Miami 
deve garantir o 26º lugar no 
ranking individual de duplas 
para Stefani, que será a mais 
alta posição de uma brasileira 
desde que o sistema da WTA 
foi inaugurado, em 1975. No 
ranking de parcerias, ela e 
Carter deverão subir ao quar-
to lugar. Esta lista classifi ca 
as oito melhores para o WTA 
Finals, que neste ano será em 
Shenzhen, na China.

A paulistana de 23 anos dis-
putou a sua oitava e mais im-
portante fi nal na carreira e a 
sétima com Carter - a terceira 
somente na atual temporada. 
As duas foram campeãs em 
Tashkent, no Usbequistão, no 
fi nal de 2019, e Lexington, nos 
Estados Unidos, em agosto 
de 2020, e chegaram às deci-
sões de Estrasburgo (Fran-
ça), Adelaide (Austrália) e 
Abu Dabi. Stefani fez ainda 
outra final no último torneio 
de 2020 com a canadense Ga-
briela Dabrowski, em Ostrava 
(República Checa).

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

TÍTULO PARA   
VÍTIMAS DA COVID-19
| TÊNIS | BIA HADDAD VENCE O TORNEIO DA ARGENTINA E FAZ 
HOMENAGEM ÀS FAMÍLIAS QUE PERDERAM PARENTES NA PANDEMIA 

TENISTA Bia Haddad venceu 
o 13º torneio na carreira

O veterano e interminável 
Ciel, que já jogou no Ceará, 
Guarany de Sobral, Caucaia e 
Icasa, não para de surpreen-
der em 2021. Depois de superar 
craques internacionais como 
Messi e Cristiano Ronaldo em 
número de gols neste ano, o 
atacante agora marcou um gol 
homérico pela Copa do Nor-
deste. Semelhante ao que Pelé 
não fez lá do meio do campo.

Foi na partida entre Salguei-
ro-PE e CRB-AL, pela penúlti-
ma rodada da primeira fase da 
Copa do Nordeste, ontem. Jo-
gando em casa, o time pernam-
bucano, apelidado por Carcará, 
sofreu um gol aos 37 minutos 
do segundo tempo, marcado 
por Ewandro, aproveitando 
sobra de bola na entrada da 
grande área e chutando forte. 
Um gol bonito de se ver, mas 
nada comparado ao que vinha 
no lance seguinte.

Depois da comemoração e 
dos times se reposicionarem 
para o reinício de jogo, Ciel 
resolveu arriscar do grande 
círculo e encobriu o goleiro 
Diogo Silva. O gol surpreen-
deu até mesmo o narrador da 
transmissão ofi cial da parti-
da, que ainda debatia com o 

comentarista o tento anterior. 
O lance só conseguiu ser regis-
trado por completo nas câme-
ras abertas, de tão inesperado.

Este foi o terceiro gol de 
Ciel em dois jogos pelo Car-
cará. Ele foi anunciado há dez 
dias e estreou marcando dois 
de uma vez, contra o Sam-
paio Corrêa, mas não conse-
guiu evitar a derrota do time 
sertanejo. Dessa vez, contra 
o CRB, garantiu o empate e 
deixou o Salgueiro como único 
pernambucano vivo na briga 
por uma vaga nas quartas de 
fi nal do torneio.

Ao todo, Ciel já marcou 19 
gols desde o início do ano, mas 
na temporada 2021 ele con-
tabiliza nove. O atacante tem 
39 anos e vem mantendo uma 
média alta nas últimas tempo-
radas, acima dos 20 gols.

O pernambucano Ciel, 
muito conhecido dos gra-
mados cearenses, tem 39 
anos. Confi ra o gol no: ht-
tps://www.opovo.com.br/
esportes/futebol/2021/04/04/
em-alta--ciel-marca--gol-
que-pele-nao-fez--e-tem
-mais-tentos-que-jogos-
no-salgueiro.html (Brenno 
Rebouças)    

Pelo Salgueiro-PE, 
Ciel faz gol do meio do 
campo que Pelé tentou

Copa do Nordeste 2021. Golaço
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Os jogadores do Valencia 
deixaram o campo do Está-
dio Ramón de Carranza, em 
Cádiz, ontem,  em protesto. 
Pouco depois de meia hora 
de jogo, o zagueiro francês 
Mouctar Diakhaby foi alvo de 
insultos racistas de um ad-
versário, segundo o clube le-
vantino, que fez a denúncia 
em sua conta no Twitter.

A partida foi reiniciada cer-
ca de 10 minutos depois, com 
as equipes de volta ao grama-
do, apesar da suposta vítima, 
Diakhaby, ter permanecido no 
vestiário, sendo substituído 
por Hugo Guillamón. “A equi-
pe se reuniu e decide voltar a 
lutar pelo escudo, mas fi rme 
na condenação ao racismo em 
todo o Valencia sob todas as 
suas formas. Não ao racismo”, 
denunciou o clube.

“O jogador, que recebeu um 
insulto racista, pediu a seus 
companheiros para voltarem 
a campo para lutar. Todos 
com você, Mouctar”, acres-
centou o Valencia em outra 
mensagem. 

O incidente ocorreu pouco 
depois de meia hora de jogo, 
quando Diakhaby se desligou 
de repente para confrontar o 
jogador do Cádiz, Juan Cala. 
Os dois jogadores começa-
ram a discutir e em seguida 
o francês indicou ao árbitro 

que ia deixar o campo, decisão 
também tomada pelos com-
panheiros, em apoio.

A partida da 29ª rodada de 
La Liga, que estava empatada 
em 1 a 1 no momento do inci-
dente, justamente com Cala 
como autor do gol do Cádiz, foi 
retomada 10 minutos depois 
para a disputa dos últimos oito 
minutos do primeiro tempo. 
Mas Diakhaby não voltou ao 
campo ao contrário de Juan 
Cala, que voltou mas acabou 
sendo substituído no intervalo.

A rodada. Há pouco mais de 
dois meses, o Atlético de Ma-
drid festejava um imponente 
4 a 2 no Cádiz que o deixava 
com 10 pontos a mais que os 
rivais Real Madrid e Barcelona 
no Campeonato Espanhol. O 
desempenho o colocava como 
virtual campeão. Ontem, o 
time levou 1 a 0 do Sevilla, fora 
de casa, e pode ver os catalães 
diminuírem a desvantagem 
para somente um ponto.

O que tinha tudo para ser 
uma campanha perfeita ca-
minha para se tornar a maior 
decepção da história do Atlé-
tico de Madrid no Espanhol. 
Desperdiçar um dos títulos 
mais ganhos de sua história 
vai se consolidar num enor-
me vexame. Como difi cilmente 
o Barcelona vai tropeçar em 
casa diante do Valladolid, hoje, 

o campeonato volta para a es-
taca zero.

Restando nove rodadas, o 
Atlético de Madrid terá de res-
gatar o futebol seguro do pri-
meiro turno para seguir na 
frente. O próximo compromis-
so é nova pedreira, diante do 
sexto colocado Bétis, também 
em Sevilha. Enquanto Barcelo-
na e Real Madrid, vivos na briga 
pelo título, fazem o clássico no 
Alfredo Di Stefano, em Madri.

Diakhaby seria a vítima. Juan Cala teria discriminado 

Racismo no Espanhol faz 
jogador abandonar o jogo
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JOGOS DE HOJE
DESTAQUES DA AGENDA

13H - FUTEBOL - CAMPEONATO RUSSO: ZENIT 
ST.PETERSBURG X KHIMKI (BandSports); 13H15MIN - 
FUTEBOL - CAMPEONATO BELGA: ROYAL ANTWERP X 
ANDERLECHT (ESPN); 14H - FUTEBOL - CAMPEONATO 
INGLÊS: EVERTON X CRYSTAL PALACE (ESPN Brasil); 15H - 
FUTEBOL - CAMPEONATO PORTUGUÊS: BENFICA X MARÍTIMO 
(ESPN 2); 16H - FUTEBOL - CAMPEONATO ESPANHOL: 
BARCELONA X VALLADOLID (FOX Sports); 16H15MIN - 
FUTEBOL - CAMPEONATO INGLÊS: WOLVERHAMPTON X 
WEST HAM (ESPN); 1 HORAS - BEISEBOL - MLB: CLEVELAND 
INDIANS X KANSAS CITY ROYALS (ESPN 2); 20H - FUTEBOL 
- CAMPEONATO GAÚCHO: CAXIAS X JUVENTUDE (SporTV); 
20H - BEISEBOL - MLB: BOSTON RED SOX X TAMPA BAY 
RAYS (ESPN 2); 20H30MIN - VÔLEI - SUPERLIGA FEMININA: 
MINAS TÊNIS CLUBE-MG X PRAIA CLUBE-MG (SporTV 2); 
22H - BASQUETE - NCAA (NCAA Tournament): FINAL FOUR 
(fi nal) (ESPN); 23H - BEISEBOL - MLB: SEATTLE MARINERS X 
CHICAGO WHITE SOX (ESPN 2)

Após oito jogos disputados 
na temporada 2021, o Cea-
rá embalou a segunda vitória 
consecutiva na goleada por 4 
a 0 sobre o Sport, na Ilha do 
Retiro, pela Copa do Nordeste. 
Antes, o Vovô bateu o CSA por 
2 a 0, na Arena Castelão, tam-
bém pela competição regional. 
As vitórias vão além da ava-
liação apenas do resultado, é 
preciso destacar a melhora de 
desempenho nos últimos dois 
jogos, justamente quando Guto 
Ferreira teve mais tempo para 
entrosar os remanescentes de 
2020 e as contratações.

Ainda é cedo para afi rmar 
que Guto Ferreira defi niu o time 
titular da atual temporada, po-
rém, as escalações do técnico 
começam a indicar os jogadores 
que podem compor os 11 titula-
res. No ataque, ele tem optado 
pelo rodízio de centroavantes, 
tanto que Cléber, Jael, Vizeu e 
Saulo Mineiro tiveram minutos 
para atuar na função. A alter-
nância de jogadores na função 
serve para o treinador avaliar 
o desempenho de cada um, e o 
quarteto mostra ao técnico que 
a briga pela titularidade vai ser 
intensa.

Artilheiro da equipe, Saulo 
marcou três gols. Dos quatro 
centroavantes, ele é o que tem 
características de mais versati-
lidade. Com isso, Guto preferiu 
escalar o atacante de forma di-
ferente, tendo em vista que ga-
nhou a titularidade como pon-
ta, aproveitando a força física 
para levar vantagem sobre os 
marcadores em lances de pro-
fundidade. Cleber, Jael e Vizeu 
também já marcaram, todos 
fi zeram um gol cada.

O ataque do Ceará marcou 
12 gols na temporada, sendo 
que seis foram marcados nas 
vitórias contra Sport e CSA. O 
setor ofensivo do Vovô começa 
a engrenar o início promissor 
da parceria entre Vina e o co-
lombiano Steven Mendoza. O 
camisa 10 não teve problemas 
para se adaptar ao Alvinegro e 
já marcou duas vezes, enquan-
to Vina cresceu nas vitórias re-
centes, justifi cando o status de 
melhor jogador do time.

O ataque também ganha com 
a volta de Lima, um dos desta-
ques no Brasileirão 2020. Ele 
fez seu primeiro jogo diante do 
Sport e contribuiu com assis-
tência para o gol de Mendoza. 
É mais uma boa opção para o 
setor ofensivo de Guto Ferreira.

O meio-campo também teve 
bom desempenho, e a dupla 
formada por Oliveira e Charles 
se destacou nas últimas exibi-
ções. Além deles, Fernando So-
bral, Fabinho e Pedro Naressi - 
autor de gol contra o Sport - são 
opções confi áveis para o técnico 
do Vovô. Mais do que quantida-
de, Guto tem peças de qualida-
de para colocar em campo.

A defesa não foi vazada com 
Luiz Otávio e Messias, ainda que 
os adversários tenham exigido 
pouco, é necessário enfatizar 
que a difi culdade adversária é 
consequência de bom trabalho 
da dupla de zagueiros. 

Na esquerda, Bruno Pache-
co é unanimidade, enquanto 

na direita Gabriel Dias tem ido 
bem - até fazendo gol. Nos dois 
últimos jogos, o Ceará saiu de 
campo sem levar gols. Levan-
do em conta a temporada como 
um todo, são cinco tentos sofri-
dos em oito jogos.

Após período de folga para 
os que mais jogaram na tem-
porada 2020, o Ceará conta o 
que tem de melhor no elenco. 
O impacto positivo já tem sido 
observado com a evolução nas 
últimas apresentações. A ten-
dência é que a cada jogo, com 
mais tempo de entrosamento, o 
Vovô cresça de produção.

AURELIO ALVES

VITÓRIAS
CONVINCENTES
| CEARÁ | ALVINEGRO CRESCE DE PRODUÇÃO  
JUSTAMENTE QUANDO GUTO FERREIRA TEM MAIS TEMPO 
DE TRABALHO COM ELENCO COMPLETO

VICTOR HUGO PINHEIRO

victorhugo@opovo.com.br

No ataque, Guto 

Ferreira tem 

optado pelo 

rodízio de Cléber, 

Jael, Vizeu e Saulo 

Mineiro”

SAULO Mineiro é o artilheiro 
do Ceará na temporada com 

três gols

DOSE   DUPLA .HAVIA 28 anos que o Ceará não vencia o Sport, na Ilha 
do Retiro. Como não sou chegado a estatísticas, embora 
respeite e admire quem a elas se dedica, achei um longo 
tempo de espera até o dia do tabu ser quebrado. Emperro 
nessa palavra tabu. Não sou muito chegado, mas é aquela 
história - aquilo que é repetido mil vezes, acaba ficando 
para sempre. 

.O CEARÁ, além de ter detonado o tal tabu, aplicou uma 
goleada desmoralizante (4x0) em cima do Sport. Tivesse 
forçado mais a barra, teria chegado aos seis ou sete. O 
Sport me decepcionou, pois dele esperava bem mais. Ou a 
superioridade alvinegra ofuscou totalmente o adversário? 
Fico com esta segunda hipótese. Quem vence de 4x0 não dá 
ao adversário direito, sequer, de procurar argumento para 
justificar a goleada. 

.AQUI, no Castelão, no “clássico tricolor”, menos por 
tradição, que não existe, mais pelas cores de Fortaleza e 
Bahia serem idênticas, o Tricolor daqui venceu por 2x1. 
Acabou com a banca dos baianos que se arvoravam de ser 
a equipe mais poderosa do Nordestão. Cada um dia, diz o 
que quer.

.NÃO foi bem assim. Quando a bola rolou, a história 
contou um outro enredo. Não se discute ter o Bahia bom 
time faz tempo. Porém, o tão decantado bom futebol que 
dele se esperava, deve ter ficado lá na Boa Terra.

.O QUE se viu, então, foi um Fortaleza bem armado 
taticamente. Pronto a não dar vez ao adversário. E olhem 
que Énderson Moreira, coitado, tão crivado de críticas, não 
encontrou o seu ponto do doce. Já tem um esboço do que 
deseja ver.

 PEÇAS  &  SURPRESAS.HIPÓTESE levantada de que o Bahia tinha certeza de 
que venceria na hora que bem entendesse, só pode caber 
na cabeça de um idiota. Em futebol nunca se tem certeza 
de nada, tantas são as surpresas e peças que ele prega. E a 
vitória do Fortaleza sobre o Bahia, bom fique claro, não se 
encaixa no tema. 

.TUDO bem que o Tricolor passa por fase de transição e 
de arrumação, tantas são as mudanças atravessadas neste 
inicio de temporada. Diferente do Bahia que já veio com o 
cardápio pronto e o prato disposto a uma vitória. 

.AOS poucos, Enderson Moreira vai impondo seu estilo. 
Revelando como quer que seu time jogue, malgrado tantas 
críticas. Mais parecendo coisa orquestrada. Enderson 
pode até não ser um grande treinador, mas não é bobo 
em futebol. Exceção do Ceni, treinadores piores que ele o 
Fortaleza já teve.

.A VITÓRIA (2x1) foi líquida e insofismável de quem foi 
melhor nas chamadas quatro linhas. Aos poucos, algumas 
peças da nova safra que aportou no Pici vão se revelando. 
Maioria até desconhecida, como este Jussa - autor de um 
golaço. E o Vargas, melhor jogador em campo, de uma 
lucidez que impressiona. O lançamento que fez para o 
David foi meio gol.

.SE o Bahia esperava encontrar um adversário em fase 
de arrumação, sem o menor entrosamento, se estrepou 
do primeiro ao quinto. Em nenhum momento do jogo foi 
superior ao Fortaleza, para, pelo menos, alegar que o 
empate teria sido o resultado mais justo.

.PARA Enderson, a certeza de que o Fortaleza encontrou 
um rumo. Basta encaixar melhor o trio de atacantes. A 
meia cancha não pode deixar de ser aquela. Isso posto, só 
assim deixarão de persegui-lo tanto.

 O PASSEIO.O NOVO, de novo, Ceará, embora não tanto assim, em 
fase de arrumação. Para melhor. Guto Ferreira não muda 
sua forma de jogar, pois o que vem dando certo em futebol 
não carece de invenções. O colombiano Mendoza foi, 
outra vez, o dono do jogo. A ponto de ofuscar o Vina que 
não voltou bem, mas não desaprendeu. Não demora e ele 
embala.

.BOM jogador, embora não necessariamente craque, 
não desaprende apenas porque ficou parado pra refazer as 
energias. É só uma questão de tempo pra voltar a ser o que 
sempre foi.

 .Melhor para o Ceará, ótimo para o Guto que só assim se 
cacifa ainda mais.

.GOLAÇO de Cléber foi um colírio. Por enquanto a 
posição é dele. Faz o papel que todo atacante, que joga 
dentro da área, tem que fazer fustigando os zagueiros. 
Leva a vantagem da ótima estatura, mas já se percebe, 
claramente, tão a vontade está, que o peso da camisa do 
Ceará, pra ele, tornou-se tão leve, quanto a do Barbalha de 
onde veio. Mal comparando, bem entendido.

.ANTES que esqueça e se mal pergunto. O que faz o mau 
humorado Jair Ventura no comando do Sport? Quem perde 
de 4x0, dentro de casa, levando um baile, está pedindo as 
contas.

ALAN 
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O 
governador do Ceará, Ca-
milo Santana (PT), infor-
mou ontem, após reunião 
com comitê científi co, 
que o “isolamento so-
cial rígido”, o lockdown, 

continua até o dia 11 de abril. Segundo 
Camilo, o número de casos e a taxa de 
transmissão do vírus vêm diminuindo 
em todo o Estado, mas é necessário 
consolidar a queda antes de permitir 
a reabertura de atividades não essen-
ciais, pois a pressão sobre o sistema 
de saúde ainda é grande. O governa-
dor disse que, esta semana, haverá 
encontros com empresários para o es-
tabelecimento de critérios para que a 
retomada das atividades aconteça de 
forma organizada e segura.

Com essa decisão o governador e a 
sua equipe mostram ter a exata no-
ção gravidade da doença, acatando a 
orientação do comitê científi co, que vê  
o prolongamento do lockdown como 
essencial para reduzir a transmissão 
do vírus. De fato, a melhora apresen-
tada nos números, em vez de autori-
zar baixar a guarda, demonstra ser 
preciso insistir nas melhores  práticas 
da medicina e da ciência. Em Arara-
quara (SP), por exemplo, dez dias de 
lockdown fi zeram cair o número de 
mortes por Covid-19.

Ciente de que as medidas tomadas 
para conter a contaminação são duras, 
o governador procurou, dentro de sua 
competência, amenizar as difi culdades 
dos setores empresariais mais atingidos, 

e também agiu para socorrer as pessoas 
em situação de vulnerabilidade.

Nesse aspecto, vale destacar a isen-
ção de Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) para o 
setor de eventos e edital de R$ 4 mi-
lhões para realização de eventos cor-
porativos virtuais. Além da importan-
te iniciativa de liberar R$ 100 milhões 
para empréstimos de microcrédito. Na 
área social, houve a regulamentação 
do vale-gás para os mais vulneráveis; 
auxílio de R$ 1 mil para profi ssionais 
desempregados do setor de bares e 
restaurantes e isenções na conta de 
água e de energia, que deve benefi ciar 
500 mil famílias de baixa renda.

Ainda é preciso dizer que, apesar de 
algumas manifestações barulhentas 

contra isolamentos rígidos, aumenta 
a compreensão dos brasileiros sobre 
a urgência de tomar medidas severas 
para evitar a Covid-19. Segundo pes-
quisa do DataSenado, 78% concordam 
que  a circulação de pessoas em espa-
ços públicos deve ser restrita. Do total, 
51% acreditam que o lockdown deve 
acontecer durante o dia todo; para 45% 
a medida deve viger apenas durante 
parte do dia; outros 4% não souberam 
ou não quiseram responder.

Felizmente, à exclusão dos negacio-
nistas renitentes, mesmo com algum 
atraso, amplia-se o entendimento de 
que somente será possível superar a 
doença evitando-se as inúteis dispu-
tas políticas, respeitando-se a ciência e 
com a união de todos. 

Lockdown continua no Ceará
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tem o apoio de trinta por cento dos brasi-
leiros, espero que você não seja um deles.

Chegamos aonde estamos porque, en-
tre outros grandes erros, o governo federal 
se negou a comprar vacinas quando devia, 
atendeu uma solicitação do Trump para não 
comprar a Sputnik V dos russos, a vacina 
chinesa sofreu resistência ideológica, a vaci-
na da Pfi zer, que poderia ter sido comprada 
em agosto de 2020, foi solenemente ignorada 
e a Fiocruz nos salvou do apocalipse com o 
acordo com a Oxford. 

Sem vacinas, nos restam o isolamento 
social e o lockdown, medidas duras, mas 
as únicas capazes de manter a rede de 
atendimento hospitalar funcionando.   

Neste texto repleto de citações, cito o se-
nador Tasso Jereissati: “o problema de Bol-
sonaro não é político, mas psiquiátrico.”

Com todo o respeito à loucura, discordo 
concordando. 

fernando@vervecom.com.br 

As trombetas do apocalipse estão tocan-
do ou é só um solo triste de Almost Blues, 
de Chet Baker? “Quase triste, quase fazen-
do coisas que costumávamos fazer, há uma 
garota aqui e ela é quase você.” 

3.950 mortes, três mil novecentos e cin-
quenta mortes num único 
dia e no fatídico 31 de mar-
ço o governo de Jair Mes-
sias Bolsonaro comemorou 
o golpe militar, a tortura e 
décadas de obscurantismo 
no país do futuro que nos 
foi roubado. “Quem guar-
dou o meu futuro me dê”, já 

cantou Ednardo, fi lho do Seu Oscar.  
“Temos ódio à ditadura, ódio e nojo”, dis-

cursou Ulisses Guimarães tão longe de Ítaca. 
Leitores entenderão. Que país é este que co-
memora cada pessoa vacinada como se fosse 
um gol de fi nal de Copa do Mundo? 

Banalizamos a morte e ela nos torna ba-
nais, nos emocionamos com um nome se 
ele for de um pai, de uma mãe ou até mes-
mo o amigo de um amigo, mas ignoramos 
ou somos incapazes de perceber o tama-
nho da tragédia que é a morte de mais de 
300 mil pessoas por total irresponsabilida-
de de um governante negacionista e, para 
salvaguardarem-se da culpa, seus segui-
dores refugiam-se nas farsas que chamam 
de Deus, família e pátria. 

Nós estamos morrendo asfi xiados não 
por um vírus, mas pela falta de uma polí-
tica nacional de saúde pública. O genocídio 
está em andamento, estamos sendo salvos 
pelos governos estaduais e municipais que 
estão resistindo à insanidade imposta pelo 
governo federal. 

Quatorze milhões de desempregados e 
trezentas mil pessoas mortas não é fruto 
do acaso, mas de um projeto político que 

300 mil mortos e 14 milhões de desempregados  

Publicitário

Fernando Costa

lchavesneto@uol.com.br

A decisão do Copom de elevar a taxa bási-
ca de juros, Selic, em 0,75 pontos percentuais, 
a 2,75% ao ano, e já apontar um novo aumen-
to de 0,75 para a próxima reunião, signifi ca 
uma sinalização para não deixar dúvidas a 
especulações de que os choques infl acioná-

rios seriam tolerados.
A Selic estava, desde 

agosto do ano passado, 
em 2% ao ano, o seu me-
nor patamar histórico, em 
uma tentativa de estímulo 
à queda na atividade eco-
nômica pós-pandemia. A 
justifi cativa foi de que “os 
indicadores recentes de 

atividade econômica mostram recuperação 
e que as expectativas de infl ação foram revi-
sadas para cima”. Argumento até defensável 

quanto à infl ação, porém extremamente 
controverso quanto à atividade econômica.

Esta é a primeira alta dos juros, desde 
julho de 2015, quando houve uma elevação 
de 0,5 pontos para 14,25% ao ano. A expec-
tativa de infl ação de 2021 subiu para 4,6%, 
acima do centro da meta de 3,75%. 

O Banco Central não quer ser avaliado 
como “dove”, com um comportamento mais 
tolerante em relação à infl ação, e sim como 
um “hawk”, intolerante em relação ao au-
mento de preços, usando o linguajar do mer-
cado fi nanceiro; o cenário atual é de uma Se-
lic de 4,5% ao ano para 2021 e 5,5% para 2022.

O mais grave é que a recuperação econô-
mica já estava mais lenta do que o espera-
do, mesmo com a Selic a 2%, agora se agra-
va a situação, já difícil devido às crescentes 
medidas de isolamento, à interrupção do 

auxílio emergencial, à retomada dele com 
menor abrangência e à desestruturação de 
várias cadeias produtivas. 

Embora existam alguns choques de 
oferta e de câmbio como principais vilões 
da pressão infl acionária, persistem mui-
tas incertezas em relação à economia no 
médio e longo prazo. Talvez, a elevação da 
Selic tenha sido precipitada ou a dosagem 
do remédio tenha sido maior do que a ne-
cessidade do paciente.

O Banco Central demonstra mais preo-
cupação com a infl ação do que com o nível 
de atividade, acreditando em um segundo 
semestre com a maior parte da população 
brasileira vacinada e em uma acelerada 
recuperação da economia com a retoma-
da da agenda de reformas e a redução do 
risco fi scal. 

A alta dos juros

Professor da Uece, 

consultor e Conselheiro 

Federal de Economia.

Lauro Chaves Neto 

airtondefarias@yahoo.com.br

No Ceará há um incômodo silêncio sobre 
a ditadura. Poucos falam de seus crimes e 
menos ainda exaltam o regime. A falta de 
defensores se deve, talvez, ao desastre do 
fi m do período, com o Estado quase que-
brado, no caos social, econômico e admi-

nistrativo. E, também, à 
vitória de Tasso, nas elei-
ções de 1986, atacando as 
“forças do atraso” domi-
nantes, os coronéis Cé-
sar Cals, Virgílio Távora e 
Adauto Bezerra.

Desde o AI-3 (1966), as 
eleições para governado-
res eram indiretas, feitas 

pelas assembleias legislativas. Na prática, 
eram indicados pelos generais de Bra-
sília. Com isso, os referidos coronéis do 

Exército dominaram o Ceará na década de 
70 e início da seguinte. Era uma “união na 
desunião”. Os três controlavam o estado, 
mas travavam disputas entre si. No geral, 
iniciaram a “modernização conservado-
ra” cearense, apostando na indústria e 
obras de infraestruturas, mas mantendo 
práticas políticas tradicionais. 

Adauto fez carreira militar e sua família 
era uma das mais destacadas do Cariri, en-
volvida com a cotonicultura. Foi um passo 
a inserção política. Exerceu diversos car-
gos eletivos. Na ditadura, em 1975, tendo 
respaldo de um infl uente grupo familiar e 
laços com a caserna, chegou ao governo do 
Ceará, com as bênçãos de (Ernesto) Geisel. 
Governou apenas 3 anos, renunciando após 
escândalo envolvendo a tortura e morte, 
pela polícia, de um vigia das empresas da 

família. Embora não houvesse provas de 
ligações do governador, foi “aconselhado” 
a deixar o Palácio da Abolição. Era a época 
da “distensão” e Geisel queria controlar os 
“excessos” do regime. 

No ocaso da ditadura, os coronéis ainda 
tiveram uma sobrevida, com a eleição, em 
1982, do governador Gonzaga Mota. Este, 
depois, rompeu, um a um, com os padri-
nhos. Unidos para tentar readquirir o co-
mando do estado, os coronéis acabaram 
derrotados, em 86, por um jovem Jereis-
sati, o que marcou o início de um novo ciclo 
do poder. Daí em diante, os coronéis foram, 
não raro, detratados e/ou esquecidos ante 
as “mudanças” do tassismo. A morte de 
Adauto encerra, cada vez mais, o século XX 
e nos convida a pensar a história para além 
das dicotomias simplórias. 

O último coronel

Professor do IFCE e 

pós-doutorando em 

História na UFC

Airton de Farias 
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É compreensivo que a pandemia 
monopolize nossa atenção! Um fato 
ocorrido recentemente acabou se tor-
nando secundário diante dos suces-
sivos recordes de mortos em decor-
rência da Covid-19. O corte brutal de 

quase 90% dos re-
cursos programa-
dos para o Censo de 
2021 do IBGE. O ar-
gumento é sempre o 
mesmo: a crise fis-
cal. Após aprovação 
da Lei Orçamentá-
ria, a presidente da 
instituição, Susana 

Guerra, pediu exoneração do cargo. 
A redução deverá impactar a dinâ-
mica da pesquisa. Em uma época que 
tanto se fala do heroísmo dos pesqui-
sadores e da importância de novos 
investimentos, nos deparamos com o 
descaso em uma das áreas centrais da 
pesquisa brasileira. 

Fazer o censo é uma tarefa pri-
mordial do Estado. Uma das mais 
básicas e históricas, remonta aos 
impérios da antiguidade. Em meio a 
modernidade, tecnologias avançadas 
e complexidade de uma população gi-
gantesca, organizar o censo de forma 
séria e científica é um passo árduo, 
porém fundamental para o aprimo-
ramento da administração pública. A 
partir dos levantamentos realizados, 
podemos ter uma radiografia das 

condições em que vive a população. 
As políticas públicas mais exitosas se 
nutriram dos últimos censos. Setores 
delicados como saúde, educação, mo-
radia, assistência e segurança neces-
sitam de dados atualizados. A Uni-
versidade, a imprensa e a sociedade 
civil debatem publicamente essas in-
formações. O esforço de reconstrução 
do País no pós-pandemia vai exigir 
uma leitura precisa e honesta da rea-
lidade. Com poucos recursos, o censo 
deverá reduzir o seu raio de atuação, 
prejudicando análises futuras. Esti-
ma-se que os índices de pobreza, vio-
lência e desemprego tiveram cresci-
mento considerável nos últimos anos. 
A avaliação desses fenômenos está 
em risco. A quem interessa a ausên-
cia de informações?

O drama não é exclusividade do 
IBGE, diversos centros de pesquisa 
espalhados pelo Brasil estão parados 
ou funcionando com recursos es-
cassos. Lembrando que a produção 
científica nacional é realizada majo-
ritariamente na esfera pública. Daí 
o impacto da omissão do Estado. Os 
governantes autoritários se esforçam 
para reescrever o passado e mani-
pular o presente. O governo federal 
tentou camuflar dados do desmata-
mento, desemprego, corrupção e da 
pandemia. É um modus operandi de 
ocultamento e desprezo pela ciência. 
Os impactos são incalculáveis. n

O descaso com 
o Censo 2021

cleytonvmonte@gmail.com
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Este texto busca trazer algumas 
respostas e esclarecimentos sobre o 
evento do navio encalhado no Canal 
de Suez. Todos sabemos que vivemos 
em uma economia globalizada e para 
viabilizar todo esse comércio exterior 

temos o seu maior 
aliado: o transporte 
marítimo. De acor-
do com a Conferên-
cia das Nações Uni-
das sobre Comércio 
e Desenvolvimento 
80% do comércio 
global, em termos 
de volume, é trans-

portado por via marítima.
Levando em consideração que a 

Europa e os Estados Unidos são dois 
consumidores gigantes e a Ásia é o 
seu principal supridor, compreen-
demos então que as rotas marítimas 
que conectam a Ásia à

Europa, chamada de rota leste
-oeste, tem uma grande importân-
cia para o comércio global. Através 
do Canal de Suez transita-se 12% do 
mercado global de acordo com a Au-
toridade do Canal de Suez. Alterna-
tivo a ele está o caminho mais longo: 
Cabo da Boa Esperança na África do 
Sul que adicionaria em torno de 14 
dias no transit time até a Europa.

Desde o início da pandemia o mundo 
da logística está passando por grandes 
desafios pois houveram verdadeiras 

rupturas nas cadeias de produção glo-
bal, tais como I) paradas de produção 
pelos lockdowns; II) mercadorias ar-
mazenadas preenchendo espaços de 
armazéns, tancagens, silos, terminais 
portuários) falta de equipamentos 
(containers vazios) e etc.

Todos estes fatores contribuíram 
para um grande gargalo na logística 
global, fazendo com que, na reto-
mada de atividades econômicas, os 
preços relacionados ao frete subiram 
exponencialmente. Por exemplo, o 
frete de um container de Shanghai a 
Santos subiu de aproximadamente 
US$1.000/ TEU (Unidade Equivalen-
te a Vinte Pés) em agosto 2020 para 
mais de US$7.000/ TEU em março, de 
acordo com o Shanghai Containerized 
Freight Index.

Portanto, o fato do navio Ever Gi-
ven, de última geração, ter ficado 
encalhado, causando prejuízos bi-
lionários nos faz refletir sobre a ne-
cessidade de termos alternativas nas 
cadeias de suprimentos, bem como 
na logística ao todo. O gargalo causa-
do no Canal de Suez pode piorar a si-
tuação logística mundial, o que pode 
encarecer o frete ainda mais, trazer a 
escassez de containers portanto au-
mentando o preço dos produtos que 
consumimos no geral bem como dos 
commodities como derivados do pe-
tróleo e isto sim tem um impacto lo-
cal também. n

Por que se fala tanto do navio 
encalhado no Canal de Suez?
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Política Binária

O bolsonarismo inaugurou o modo petista de governar 
pela direita. O método é o mesmo, apesar dos sinais troca-
dos. Se baseia em uma visão binária  de mundo que consiste 
apenas em duas metades. Aqueles que não são bolsonaris-
tas, são comunistas e os que optam por não ser petistas, são 
taxados de fascistas. Não existe espaço para a ponderação, 

razão e entendimento. O modelo mental 
é de destruição do oponente, jamais de 
construção de soluções. Em qualquer am-
biente desta polarização, quem não está 
do meu lado não é considerado adversá-
rio, mas um inimigo a ser destruído. 

Por certo as redes sociais deram voz 
a uma grande parcela da população que 
não conseguia ser ouvida, entretanto, 
a qualidade do debate caiu vertigino-
samente. Isto ocorre porque as redes 
criam bolhas por meio de algoritmos 
que atraem os iguais e afastam os diver-
gentes. Um fenômeno que gera uma fal-
sa sensação de aceitação no todo e que 

acirra o discurso binário. Grupos falam para si mesmos e 
sua bolha artificial.

Ao associarmos o ímpeto de destruição do oponente à 
falsa sensação de aceite geral, criamos o modelo de dis-
curso político atual. Como a construção não é objetivo de 
ambos grupos, a forma moldada de debate político é da 
deslegitimação do oponente por meio ataques e agressões, 
que não visa atacar seus argumentos, mas invalidar o in-
terlocutor. O que menos interessa neste campo é o debate 
de ideias, prevalecendo sempre a tese de que um grupo é 
o dono da razão.   

Neste caso, a divergência é sempre mais importante do 
que a convergência. Assim, se na direita bolsonarista te-
mos um liberal, que concorda com a agenda do governo, 
mas critica Bolsonaro por não ter avançado nas privati-
zações, certamente será taxado de traidor, esquerdista ou 
até mesmo de comunista. Do outro lado, a mesma coisa, 
apenas mudando o sinal, com os ataques circulando en-
tre fascistas e xenófobos. O que importa é divergir, atacar, 
agredir e se autoafirmar para sua bolha. 

O Brasil perde com este movimento raso e simplista, 

que leva a política para rumos diferentes de seu propó-
sito original. A política é feita de adversários, não de ini-
migos, da criação de consensos e da construção de maio-
rias. Quando dentro da política, divergência, destruição e 
rivalidade entram em cena, a democracia se enfraquece 
e tendências autoritárias, que podem vir da direita ou es-
querda, sentem-se mais confortáveis para surgir como 
alternativas. 

Vale lembrar também que este mecanismo é vantajoso 
para os radicais, que precisam do polo opositor para sobre-
viver, um sistema que se retroalimenta da rejeição e do ódio, 
que funcionam como combustível na arena eleitoral. Sem an-
tagonistas, o modelo perde tração, quando entram em cena 
a convergência e a boa política. Em última instância, quando 
os radicalismos se fortalecem, a democracia se enfraquece. 
Sem os extremos, o sistema encontra sua harmonia. 

Não teremos chance de vencer a pandemia, tampouco 
o caos econômico que se instalou no Brasil se seguirmos 
reféns deste pensamento simplista e tosco. O binarismo 
político leva à servidão, submissão e cegueira intelectual e 
política. O Brasil merece mais do que isso. n
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Há 30 anos
1991. “cAbrA mAcHo”

Filho de Lampião elogia Collor

“Em 100 anos pra trás e mil para a frente não aparece um 
cabra macho igual a esse”. A declaração é de João Ferreira 
da Silva, filho do cangaceiro Lampião, ao comentar as 
palavras do presidente Fernando Collor, dia 3, em Juazeiro 
do Norte. Irritado com manifestantes, Collor disse nada 
temer, pois tinha “aquilo roxo”. A expressão despertou 
todo tipo de reação, inclusive o aplauso de João Ferreira.

1991. ESporTES

Microcomputador emitirá ingressos

O problema da falsificação de ingressos nos jogos do 
Campeonato Cearense de Futebol poderá acabar. A 
Federação Cearense de Futebol (FCF) adotará ainda 
durante o certame deste ano um novo sistema de 
emissão de ingressos. Os ingressos, que antes eram 
confeccionados em uma gráfica, passarão a ser 
impressos na própria sede da entidade, com a utilização 
do microcomputador.

Há 50 anos
1971. cUrrÍcULo

Educação Física nos 3 Níveis

Brasília, 5 – A integração da Educação Física ao currículo dos 
cursos de todos os graus de ensino médio consta da minuta 
de um decreto aprovado pelo Conselho Federal de Educação, 
que após ser submetido ao ministro Jarbas Passarinho será 
encaminhado ao presidente Médici. A Educação Física, de 
acôrdo com o projeto, se caracterizará no ensino primário 
“por atividades físicas de caráter recreativo”, enquanto no 
ensino médio se tratará do “aprimoramento da aptidão 
física” e no nível superior, da sua conservação.

1971. ENErGIA

Paulo Afonso chega a Catarina

A chegada da energia de Paulo Afonso a esta cidade, 
na semana passada, foi motivo de grande alegria por 
parte da população, que há muito sonhava com aquele 
melhoramento. As solenidades estiveram presentes 
centenas de pessoas locais e de distritos mais próximos, 
além de autoridades. 

Há 80 anos
1941. ITÁLIA

Frota fica reduzida a um destroyer

Aden – A aviação britanica levou a efeito ontem 
ataques repetidos contra os cinco destroyers italianos 
que estavam á procura de um esconderijo ou de uma 
saída no Mar Vermelho. As belonaves inimigas foram 
constantemente vigiadas pelos nossos pilotos, afim 
de impedir que eles escapassem. Ao mesmo tempo, as 
nossas esquadras de bombardeio atacaram os navios que 
se achavam ancorados no porto de Masseua.

1941. No Ar

Panair recebe mais um avião

Procedente de Brownsville, no Texas, chegou no 
domingo, aterrissando no Aeroporto Santos Dumont 
um avião da fabrica Locheed, tipo ‘Lodestar’, o primeiro 
de uma serie encomendada pela Panair do Brasil para 
intensificar a frequencia dos seus serviços aereos para os 
diversos Estados, incluindo os itinerarios atuais.
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