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BRASIL REGISTRA 4.195
MORTES DIÁRIAS POR COVID-19
País atingiu novo recorde, ultrapassando pela primeira vez os 4 mil óbitos em um só dia. Até então, 

o dia mais letal da pandemia tinha sido 31 de março, com 3.869 mortes. Fiocruz alerta que cenário 

crítico deve continuar em abril  CIDADES, PÁGINA 17; ÉRICO FIRMO, PÁGINA 7
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Temperatura 
Máxima

34⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nebulosidade 
variável

CDL FORTALEZA/DIVULGAÇÃO

UFA!
Recupera-se bem da Covid-19 o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante. Por 
precaução, recorreu logo ao Monte Klinikum. Essa pandemia não brinca.

Minguante
atual

Nova
11/4

Crescente
20/4

Cheia
27/4
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No fechamento do 1º trimes-
tre de 2021, o Ceará registrou 
a abertura de 29.125 novos ne-
gócios. Segundo a Junta Co-
mercial do Ceará (Jucec), na 
comparação com igual perío-
do do ano passado, a evolu-
ção é de 27%. No início deste 
ano, outras 9.295 empresas 
encerraram suas atividades, 
num acréscimo de 14% fren-
te ao mesmo período de 2020. 
O setor que mais abriu em-
presas foi o de serviços com 
15.855, seguido do comércio, 

que registrou 10.470 novas 
aberturas, e a indústria, com 
2.800 constituições. Os tipos 
Empresário e Microempreen-
dedor Individual (MEI) foram 
os que mais apresentaram 
registros (24.870), informa a 
Junta Comercial. Ao todo, fo-
ram 48.535 pedidos aprovados 
somente no período citado, se 
somarmos todos os tipos de 
registro empresarial, que po-
dem ser aberturas, alterações 
e baixas de empresas. (Sa-
muel Pimentel)

A Advocacia-Geral da União 
enviou parecer ao Supremo 
Tribunal Federal alegando 
‘verdadeiro empenho’ do go-
verno Jair Bolsonaro na com-
pra de vacinas contra a Co-
vid-19 e na implementação ‘de 
maneira efi caz’ do Plano Na-
cional de imunização. O órgão 
chefi ado por André Mendonça 
diz que ‘qualquer interpre-
tação’ sobre a velocidade na 
imunização tem de conside-
rar a alta demanda mundial 
pelos imunizantes. Além dis-
so, sustenta que atrasos na 

‘efetiva aplicação’ das doses 
‘não podem ser imputados ao 
ente federal’. O documento foi 
enviado ao ministro Ricardo 
Lewandowski, que é relator 
da ação impetrada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
para obrigar o presidente Jair 
Bolsonaro a adquirir vacinas 
sufi cientes para a imunização 
em massa da população contra 
a Covid-19. O parecer é acom-
panhado de nota da subchefi a 
de assuntos jurídicos da Se-
cretária-geral da Presidência 
da República. (AE)

Ceará conclui 1º trimestre de 
2021 com abertura de 29,1 mil 
empresas; alta de 27%

AGU alega “empenho” de 
Governo Bolsonaro por vacinas

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

Nossos pêsames à família do advogado criminalista Clayton Marinho, vítima da Covid-19. Era 

um ótimo papo e um grande jurista. /// As eleições para a nova diretoria da Adufc Sindicato 

(2021-2023) acontecem até amanhã. Bruno Rocha tenta reeleição, tendo como adversário 

Henry Campos, ex-reitor da UFC. /// A Conab/CE está distribuindo mais de 58 mil cestas básicas 

para 14.626 famílias de quilombolas, indígenas e pescadores vulneráveis ao novo coronavírus. 

/// Só lembrando: “Ciro quer Lula vice no pleito 2022. E o contrário, também serve?”

PRESSÃO SOBRE 

o governador quanto à decisão que 
tomará acerca das novas medidas 
quanto à pandemia. Calma! Ainda 

tem muita gente morrendo.

VENDAS PELO SISTEMA 

delivery em Fortaleza, que 
viraram tábua de salvação para 

vários negócios. O setor da 
alimentação que o diga.

REFIS DA PREFEITURA AINDA ESTÁ DE MOLHO

A 
Câmara Municipal aprovou no fi m de março o 
Novo Refi s da Prefeitura de Fortaleza, que chega 
para aliviar a vida do setor produtivo nestes tem-
pos de pandemia da Covid-19. Pela proposta, o 
Refi s-Covid, como está sendo chamado, traz, por 
exemplo, a suspensão de taxas e prorrogação de 

tributos, além da ampliação de prazos para descontos de juros 

e multas. Mas há um problema nesse caminho: a Secretaria de 
Finanças ainda não disponibiliza nadica de nada do Refi s em seu 
site. A pasta informa que aguarda “defi nição dos gestores”, no 
caso o crivo da Procuradoria Geral do Município (PGM), para di-
vulgar como se dará na prática o pacote de ações fi scais e seus 
descontos. Enquanto isso, cerca de 54 mil contribuintes aguar-
dam esse refresco.

LETRAS NO 
FREEZER

A votação para a vaga do jurista 
Paulo Bonavides na Academia 
Cearense de Letras, terminou e a 
urna foi lacrada em 10 de março. 
A apuração dos votos só ocorrerá 
no segundo dia útil após o fim do 
lockdown. Na disputa, Pio Ro-
drigues e Denise Lucena.

SELEÇÃO
O Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen) inscreve, até 
16 de maio, para processo sele-
tivo com 107 vagas de contrata-
ção imediata e 1.070 de cadastro 
reserva. Há vagas para arquite-
to e engenheiros. Informações e 
inscrições pelo idib.org.br.

RETORNO
Sobre a informação inscrita 
no outdoor divulgada na nota 
intitulada “Procurando Nemo” 
desta coluna, esclarece o TJCE 
“que atualmente há designa-
ções de oficiais de justiça que 
cobrem aquela área. Sem pre-
juízo à população.

PELA MULHER

O Instituto Maria da Penha, 
referência de luta no combate 
à violência doméstica contra a 
mulher, em parceria com gru-
po de pesquisadores da UFC, 
foi selecionado em competição 
científica mundial para avaliar 
os impactos da Covid-19 na 
violência doméstica no Brasil.

PELA MULHER 
Entre 330 projetos mundiais, o 
projeto “Entendendo Impactos 
da Covid-19 sobre a Violência 
Doméstica no Brasil”, do Insti-
tuto, foi aprovado pela Sexual 
Violence Research Initiative 
(SVRI); Trata-se de rede mun-
dial de pesquisa sobre violência 
contra mulheres e crianças.

25
anos completa hoje a Asso-
ciação Peter Pan. Atendendo 
cerca de 1.100 crianças e ado-
lescentes em tratamento do 
câncer.

PAPO VIRTUAL

A Associação Jovens Empresários 
de Fortaleza promove hoje seu 2º 
Almoço Empresarial Online. O con-
vidado é o executivo Marcos Frei-
tas, que falará sobre vendas por 
meio de uma videoconferência. 
Coco Bambu enviará, via delivery, 
os almoços dos participantes.

LULA E A 
PESQUISA

A mais recente pesquisa da XP 
Investimentos sobre 2022 coloca 
Lula numericamente à frente de 
Bolsonaro, em empate técnico, 
num 2º turno da corrida presi-
dencial (42% a 38%). 

FESTA DO SOL
Termina sexta-feira o prazo de 
inscrições para o evento online 
Festa do Sol – Circuito de Artes, 
Cultura e Negócios Criativos do 
Ceará, que ocorrerá de maio a 
julho próximos. Para artistas do 
Ceará ou residentes no Estado. 
Edital e formulário eletrônico no 
site da Secult. 

SOBE DESCE

HORIZONTAIS_
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Homicídio

Uma adolescente transexual de 16 anos foi mor-
ta na madrugada da última segunda-feira, 5, em 
Juazeiro do Norte, município localizado na Região 
do Cariri, distante 489,2 km de Fortaleza.  A jovem 
identificada como Pietra Valentina foi atingida com 
golpes de faca na travessa São Sebastião, no bairro 
Pio XII. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefo-
ce) colheu vestígios que irão auxiliar nos trabalhos 
investigativos. Um inquérito policial foi instaura-
do no Núcleo de Homicídios de Proteção à Pessoa 
(NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Nor-
te para apurar os fatos. Até a manhã de ontem, 6, 
ninguém havia sido preso. Em janeiro deste ano, 
outra adolescente trans também foi morta no Esta-
do, em Camocim, no litoral Oeste. Keron Ravach, 13, 
morreu após receber pauladas, chutes e socos por 
cobrar uma dívida de R$ 50 do suspeito, outro ado-
lescente de 17 anos. (Angélica Feitosa)

Adolescente transexual 
é assassinada em 
Juazeiro do Norte

aos 78 anos

Morreu ontem, 6, o advogado Clayton Marinho, ví-
tima da Covid-19, aos 78 anos. Ele estava internado 
e teve complicações da doença causada pelo coro-
navírus. A informação foi divulgada pelo também 
advogado e reitor da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) Cândido Albuquerque. Natural de Fortaleza, 
Clayton se formou em Direito na UFC em 1966. “Fa-
leceu o guerreiro do Direito Clayton Marinho! Ad-
vogado intrépido, inteligente e educado, advogava 
por arte e amor ao Direito. Um exemplo! Deixa um 
legado e uma vida repleta de grandes gestos como 
referência para as novas gerações, e para nós, que 
tivemos a felicidade de com ele conviver, deixa a 
certeza de que vale a pena combater o bom comba-
te”, escreveu Cândido. Leandro Vasques, advogado 
e diretor da Academia Cearense de Direito, também 
manifestou pesar pela morte de Clayton. “Me lapi-
dou por longos e venturosos 14 anos para eu exer-
cer a mais bela das profissões liberais: a advocacia”, 
publicou. (Lais Oliveira, especial para O POVO)

Morre o advogado 
Clayton Marinho vítima 
da Covid-19

Filas para auxílio emergencial

No primeiro dia de depósito da nova rodada 
do auxílio emergencial, filas se formaram 
em agências da Caixa econômica Federal 
no Ceará e em outro estados. o dinheiro 
apenas será depositado nas contas 
poupança digitais e poderá ser movimentado 
pelo aplicativo Caixa tem. Somente de 
duas a quatro semanas após o depósito, o 
dinheiro poderá ser sacado em espécie ou 
transferido para uma conta corrente. Por 
isso, em vez de se dirigir até uma agência, 
a Caixa Econômica oferece atendimento 
pela central telefônica 111 de segunda a 
domingo, 24 horas por dia. o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, 
pediu que os beneficiários deem prioridade 
aos canais digitais. Segundo ele, o uso do 
aplicativo Caixa tem para movimentar 
o benefício é essencial para reduzir as 
filas nas agências em um momento de 
agravamento da pandemia de Covid-19. 

cAIXA rEcomENDA 
USo DE App

barbara Moira

JÚlio CaeSar

vAcINAÇÃo hoje é pública e segue critérios 
do Plano Nacional de Imunização

Câmara aprova texto-base de PL de 
compra de vacinas por empresas

A Câmara dos Deputados 
aprovou, por por 317 votos a 
120, o texto-base do Projeto de 
Lei 948/21, que permite à inicia-
tiva privada comprar vacinas 
para a imunização gratuita de 
seus empregados. Após a vota-
ção do texto-base, os deputa-
dos analisaram os destaques, 
isto é, sugestões de alteração 
no texto. Ontem, nenhuma dos 
alterações foi aprovada. Res-
tam quatro destaques. A maté-
ria depois para o Senado.

Na prática, mudança prin-
cipal do texto é a retirada da 
exigência, atualmente prevista 
em lei, de que as empresas só 
possam começar a vacinação 
própria após a imunização dos 
grupos prioritários pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Pelo projeto, de autoria do 
deputado Hildo Rocha (MDB-
MA), As empresas precisam 
doar integralmente as doses ao 
SUS para serem usadas no Pro-
grama Nacional de Imunizações 
(PNI); ou aplicar as doses exclu-
sivamente nos seus emprega-
dos (entre funcionários, esta-
giários, associados, autônomos 
ou prestadores de serviços), de 
forma gratuita, e doar a mesma 
quantidade utilizada ao SUS. As 
empresas precisam seguir os 
critérios de prioridade estabe-
lecidos no PNI para a vacinação 

de seus funcionários.
Pelo PL, podem ser com-

prados imunizantes com aval 
de uso concedido por qualquer 
autoridade sanitária estran-
geira “reconhecida e certifica-
da” pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). A mudança 
libera a compra mesmo sem o 
consentimento da Anvisa, que 
faz análises próprias sobre se-
gurança e eficácia de vacinas 
ainda que elas já tenham sido 
aprovadas em outros países

Pela lei vigente que seria en-
tão modificada, a iniciativa pri-
vada não pode comprar vacinas 
sem o aval da Anvisa. 

Para minimizar críticas, a re-
latora, da deputada Celina Leão 
(PP-DF), incluiu, no seu texto 
uma nova regra prevendo que 
as aquisições feitas pela inicia-
tiva privada com os laboratórios 
que já venderam vacinas ao Mi-
nistério da Saúde só poderão ser 
pactuadas após o cumprimento 
integral e entrega dos imuni-
zantes ao governo.

A primeira versão do proje-
to previa como contrapartida a 
possibilidade de imunizar, tam-
bém, os familiares de primeiro 
grau dos funcionários – em vez 
de doar as doses ao SUS. No en-
tanto, esse trecho foi retirado 
pela relatora, deputada Celina 
Leão (PP-DF). (Com agências)

| VacinaÇÃo contra coVid-19 |  Restam 4 destaques 

ediÇÃo: DomItIlA ANDrADE  |  domItIla.aNdradE@oPoVo.Com.Br  |  85 3255 6101

o açude Pacoti, localizado no município de Horizonte, na 
região metropolitana de Fortaleza, passou a receber as águas 
vindas do açude Castanhão. desde o dia 1º de abril, o Conselho 
Estadual de recursos Hídricos (Conerh) decidiu que se iniciaria 
a transferência de água do açude Castanhão para a rmF. a 
transferência de água tem o objetivo de garantir a segurança 
no abastecimento da rMF. (Gabriel borges)

ÁGUAS vINDAS Do cAStANhÃo

açude pacoti
aUrElIo alVES

a empresária e estrela dos reality shows Kim Kardashian 
atingiu uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão de dólares, 
anunciou a revista americana Forbes ontem, 6. o novo status 
da celebridade de 40 anos é um produto de suas empresas 
de cosméticos e lingerie, KKW beauty e Skims, assim como 
de contratos de seu reality show e com marcas para as quais 
ela empresta sua imagem, explicou a revista. (AFp)

ENtrA No clUbE DoS bIlIoNÁrIoS

Kim Kardashian 
aNGEla WEISS/aFP

mil doses de vacinas contra Covid-19 
estão sendo produzidas por dia em duas 

linhas de produção no Instituto de 
biotecnologia em imunobiológicos 

(Bio-manguinhos) da Fundação oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Nesse ritmo de trabalho, 

entre 5 e 6 milhões de doses são 
produzidas por semana na Fiocruz.

900
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ESTUDOS APONTAM EXISTÊNCIA DE 
CAMPOS DE PETRÓLEO NO CEARÁ

| EXTRAÇÃO | Áreas seriam em 

alto-mar, a cerca de 300 km da 

costa e com mais de 4 mil metros 

de profundidade

O Ceará deve contar com par-
te de novos campos de petróleo 
em alto-mar, segundo o estudo 
“Novo pré-sal no arco norte do 
território brasileiro”. A análise 
conduzida por profi ssionais do 
Maranhão avaliou dez, de cem 
pontos de possível exploração 
identifi cados a partir de estudos 
sísmicos, e sinaliza uma reserva 
de aproximadamente 30 bilhões 
de barris de petróleo. Com a 
exploração, a promessa é de-
senvolvimento socioeconômico 
a partir da chegada de multina-
cionais do setor e da divisão dos 
royalties de petróleo entre mu-
nicípios, Estado e União.

“A primeira gota de óleo de-
mora, até porque ela é intensi-
va. Financeiramente, estamos 
falando de milhões ou bilhões 
de dólares facilmente. Para se 
ter uma ideia, uma platafor-
ma marítima tem estimati-
va de US$ 1 milhão gastos em 
manutenção a cada 24 horas”, 
estima Allan Kardec Duaili-
be, professor da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), 
ex-diretor da Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) e um 
dos autores do estudo.

Ele projeta para os estados 
nordestinos da chamada costa 
equatorial uma realidade seme-
lhante a do Rio de Janeiro, que 
teve repasses de R$ 3 bilhões 
em 2019 vindos dos royalties 
de petróleo extraídos da costa 
marítima. Mas a referência ao 
“pré-sal é uma analogia para as 
pessoas entenderem melhor”, 
explica Duailibe. Ele, juntamen-
te com o biólogo Pedro Victor 
Zalán e o professor da Escola 
Superior de Guerra Ronaldo Go-
mes Carmona, analisou e obser-
vou que não há camada de sal 
antes das reservas de petróleo 
da área que vai desde a foz do 

ARMANDO DE OLIVEIRA LIMA

armando.lima@opovo.com.br

Rio Amazonas até o Rio Grande 
do Norte.

Além disso, enquanto a lâ-
mina d’água do pré-Sal atin-
ge apenas 2,5 mil metros de 
extensão com mais cerca de 2 
mil metros de sal, a da costa 
equatorial é de aproximada-
mente 4 mil metros apenas 
de água. A característica deve 
tornar a extração mais barata 
para as empresas, que já fo-
ram informadas da nova pos-
sibilidade e pretendem parti-
cipar da exploração. O índice 
de sucesso é de 45%, segundo 
o estudo.

“Fui com o professor Car-
mona ao Rio de Janeiro recen-
temente e conversamos com a 
Abespetro (Associação Brasi-
leira das Empresas de Servi-
ços de Petróleo) e eles fi caram 
muitíssimo interessados nessa 
exploração aqui. Então, nós es-
tamos falando que certamente 
os grandes players do setor vêm 
para cá. O que precisa é uma 
segurança jurídica de que pode 
ser feita a exploração. Por isso 
estamos ofertando a parte cien-
tífi ca para que o Ibama (Institu-
to Brasileiro do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais) possa 
autorizar exploração no litoral 
equatorial do Brasil. Disponibi-
lizamos nosso pessoal de bioló-
gica, oceanografi a... Tem muita 
gente boa aqui, no Pará, e certa-
mente no Ceará, ao se agregar, 
também terá”, conta o professor 
da UFMA.

Ele explica que petroleiras 
já exploravam áreas de for-
mação geológica semelhante 
à costa do Pará, Maranhão e 
Ceará nos países vizinhos da 
Guiana, Guiana Francesa e 
Suriname. “Este último, por 
exemplo, foi um dos poucos 
países do planeta que teve su-
perávit mesmo com a pande-
mia. Justamente por conta do 
petróleo”, ressalta.

Ao observar característi-
cas geológicas semelhantes 
na costa equatorial brasileira, 
foi feito um estudo com uma 

sonda sísmica pela qual foram 
detectados possíveis campos 
de exploração.

Para dar seguimento nos 
planos, cuja articulação já con-
ta com a UFMA e a Federação 
das Indústrias do Estado do 
Maranhão (Fiema), o profes-
sor e seus colegas precisam da 
autorização da ANP. A inclusão 
dos novos campos no próximo 
leilão de exploração -  17ª Ro-
dada de Licitações de Blocos 
para Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural, sob o 
regime de concessão, com lei-
lão previsto para outubro de 
2021 - foi até feita, segundo ele, 
mas, depois de o Ibama pedir 
mais tempo para estudos, foi 
retirada. Agora, Duailibe reúne 

especialistas para oferecer 
estudos técnicos necessários 
para o início da perfuração.

“O próximo passo é colocar 
para as empresas comprarem 
aquela área para exploração. 
Ou seja, vai ter que furar. As-
sim, verifi cam se os locais que 
a gente suspeita que tenham 
óleo, realmente tenham”, re-
força, estimando um prazo de 
cinco a oito anos desde a fase de 
pesquisas até o início da explo-
ração, mas que já articula toda 
a cadeia produtiva e começa a 
gerar as riquezas necessárias.

“A oportunidade do Brasil 
é agora. Há um debate sobre 
novas fontes de energia. Ou o 
Brasil entra agora, ou não entra 
nunca mais”, alerta.

PLATAFORMAS de exploração em alto-mar 
chegam a investir US$ 1 milhão por dia em 

manutenção

GERALDO FALCÃO / AGÊNCIA PETROBRAS



‘NOVO PRÉ-SAL’: ‘NOVO PRÉ-SAL’: 
WWW.OPOVO.COM.BR

QUARTA-FEIRA
FORTALEZA - CEARÁ - 7 DE ABRIL DE 2021 5REPORTAGEM

Exploração atrai empresas, 
mas preocupa ambientalistas

Órgãos ambientais

Grandes empresas petrolíferas estão 
de olho na margem equatorial já há al-
guns anos. Algumas chegaram a com-
prar concessões de áreas na Bacia do 
Foz do Amazonas, no litoral do Amapá 
e Pará, mas nunca conseguiram tirar 
seus projetos do papel porque não re-
ceberam o aval do Ibama. A francesa 
Total, após duas tentativas fracassadas 
de obter licenciamento, desistiu do ne-
gócio e preferiu repassá-lo à Petrobras.

A estatal é dona de três blocos na 
bacia do Pará-Maranhão, mas ainda 
não há extração. Já a Enauta, outra 
petrolífera brasileira de médio porte, 
possui dois blocos na bacia, mas ainda 
não perfurou em nenhum deles. A em-
presa classifi cou a região como estra-
tégica para os seus negócios, “de alto 
valor prospectivo”.

Os projetos esbarram em restrições 
ambientais e na resistência de ONGs. 
Segundo o Ibama, a atividade econô-
mica pode comprometer a sobrevi-
vência de recifes de corais, que se es-
tenderiam do Amapá até o Maranhão. 
Duailibe rebate afi rmando que não há 
corais nos locais de exploração. O ór-
gão enxerga também riscos ao Parque 
Estadual Marinho do Parcel de Manuel 
Luís, localizado no litoral maranhense, 
unidade de conservação da fl ora e fau-
na marinha.

Do lado dos investidores, o argumen-
to é de que faltam estudos mais apro-
fundados sobre os possíveis prejuízos 
ambientais com a exploração da bacia 
e de soluções que podem ser elaboradas 
para minimizá-los.

Já a ANP diz que mantém conver-
sas constantes com o Ibama, mas, até 
o momento, não há previsão de inserir 
as áreas em suas licitações. Ao mesmo 
tempo, afi rma que continua estudando 
a bacia e tem tido resultados positivos. 
O diretor-geral da agência, Rodolfo Sa-
boia, disse ter conhecimento do estudo 
elaborado por Zalan e parceiros.

“Li algumas avaliações não aprofun-
dadas. A área técnica da ANP vai ter de 
se debruçar sobre isso”, disse.

Notícias da possibilidade de obter ga-
nhos de receita com a atividade anima-
ram o governo local. “É uma perspectiva 
nova que se abre. Os estados do Norte e 
do Nordeste precisam de investimento 
público e privado. Inicialmente, minha 
avaliação é favorável e positiva, mas 
com o pé no chão. Temos de trilhar o ca-
minho, para eventualmente comemo-
rar”, disse o governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB). Para ele, porém, é 
preciso ainda avançar nos estudos am-
bientais para conhecer os possíveis pre-
juízos. “Não é algo que eu vislumbre em 
menos de cinco anos.” (Agência Estado)

DIVULGAÇÃO

AMEAÇA sobre recifes de corais do litoral 
maranhense é apontada pelo Ibama como motivo 

de não dar aval para exploração de petróleo

Estudo é bastante 
promissor para o Ceará

PONTO DE VISTA 

Eu acho o estudo bastante 
promissor, mas é prematuro es-
timarmos uma produção como 
foi anunciada. A notícias é alvis-
sareira, faz sentido, realmente 
esses estudo geológicos levam 
a essas conclusões e é extrema-
mente benéfi co, porque é uma 
área pouco explorada. Nós qua-
se que não falamos dessa região 
com tanto potencial, como tá 
sendo anunciada. Evidentemen-
te, os estudos precisam chegar a 
um denominador comum e pas-
sar à exploração. E aí, sim, nós 
vamos ter uma certeza de quan-
to é a estimativa de petróleo des-
te “novo pré-Sal”. As condições 
geológicas observadas até agora 
são excepcionais. O que nos en-
chem de boas expectativas para 
o momento em que fi zerem a de-
vida exploração da área.

E os tempos são outros. No 
pré-sal, praticamente, a Petro-
bras capitaneou a exploração. 
Eu acho que essa nova área es-
tará aberta aos grandes players, 
a exemplo do que já existe nas 
guianas. A Exxon Mobil prati-
camente domina a produção 
na Guiana. Isso incentiva para 
que ela possa participar dessa 
nova rodada de negociação na 
costa equatorial. Eu acredito 
que vão entrar muitos players 

internacionais, além, obviamen-
te, da própria Petrobras. Embo-
ra, a companhia esteja partici-
pando dos blocos mais atrativos 
porque está em um programa de 
desinvestimento.

Agora, para nós aqui do Cea-
rá, confi rmando-se a jazida que 
eles já estão mencionando de 30 
bilhões de barris petróleo, vai 
depender se abrangerá a nossa 
costa também. Imaginando-se 
que sim, para nós será um re-
sultado fantástico, porque va-
mos passar de importadores de 
petróleo para exportadores. Ou 
seja, para o Ceará seria real-
mente excepcional os resulta-
dos. Traria maior renda e os ro-
yalties, a exemplo do fenômeno 
que aconteceu no bloco do Rio de 
Janeiro. Aquelas cidades se de-
senvolveram do dia para a noi-
te com a chegada da exploração 
de petróleo. E para o Estado do 
Ceará traz resultados estupen-
dos porque a nossa produção 
de petróleo, hoje, é pífi a. Tanto 
é que a Petrobras está abrindo 
mão dos campos da Fazenda Be-
lém e Icapuí.

BRUNO IUGHETTI, 
consultor na área de petróleo e gás

DIVULGAÇÃO

BRUNO IUGHETTI
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Adversários políticos do ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva querem que o petista 
desista de concorrer à Presi-
dência em 2022 para ceder a 
vez a algum nome do centro. 
O PT, todavia, descarta essa 
possibilidade e, nos bastido-
res, fala em desespero. 

Em entrevista dois dias atrás, 
o presidenciável Ciro Gomes 
(PDT) disse que seria um gesto 
de “generosidade” de Lula deixar 
a disputa. “A gente devia pedir a 
ele (Lula) que se compenetrasse 
e não imitasse o exemplo desas-
trado do Maduro na Venezuela 
ou do Evo Morales na Bolívia e 
olhasse o que a Cristina Kirchner 
fez na Argentina”, comparou o 
pedetista, que sugeriu então “um 
passo atrás” ao ex-presidente.

Embora já tenha dito que, 
entre Lula e Jair Bolsonaro 
(sem partido), escolheria Lula, 
“o menos ruim”, o ex-pre-
sidente Fernando Henrique 

Cardoso declarou que uma 
nova postulação do petista não 
traria nenhuma novidade. 

Deputado federal pelo PT, 
José Guimarães afirma que “Lula 
não disse que é candidato ainda”, 
mas “está à disposição”. O parla-
mentar questiona, no entanto, as 
críticas de PSDB e parte do PDT 
ao ex-presidente: “Por que essa 
preocupação toda com Lula? É 
sinal de que ele é a esperança”. 

Segundo Guimarães, Lula, 
que recuperou seus direitos po-
líticos após decisão do Supremo 
Tribunal Federal no início de 
março, “sinalizou um caminho; 
se ele vai ser ou não candidato, o 
PT vai discutir noutro momento”. 

O deputado também relata 
que a legenda está “dialogando 
com os partidos e, na hora cer-
ta, o PT anunciará qual será o 
seu comportamento na disputa 
de 2022”, possivelmente apenas 
no ano que vem.

Em seguida, dirige-se in-
diretamente Ciro: “O FHC, que 
foi o que no segundo turno não 
deve nem ter votado no Had-
dad, é inaceitável isso. Aqueles 
que não votaram no segundo 
turno são responsáveis pela 

| 2022 | Ciro sugere que Lula 

deixe a disputa presidencial de 2022. Petista lidera numericamente corrida eleitoral, segundo pesquisa

Adversários querem 
que Lula desista de 
concorrer; PT descarta 
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Após recobrAr direitos 
políticos, lula mexeu com o 

cenário de 2022

LuLA 

lula recobrou 
direitos 
políticos após 
decisão do 
ministro do 
Supremo 
edson Fachin, 
que anulou as 
condenações 
do petista por 
entender que 
Curitiba não 
era o juízo 
natural para 
processar os 
casos 
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eleição de Bolsonaro. Deveriam 
fazer autocrítica perante o País”.

Presidente estadual do PDT e 
deputado federal, André Figuei-
redo sai em defesa de Ciro. Para 
ele, as falas do ex-ministro fo-
ram descontextualizadas. 

“Na verdade, o que Ciro fa-
lou foi dentro de um contexto 
de demonstração de grandio-
sidade. Falou que nós preci-
samos unir todas as forças 
que se opõem ao bolsonaris-
mo e a esse modelo perverso 
que está matando centenas de 
milhares de brasileiros”, ar-
gumenta Figueiredo.

“Ciro disse claramente: lon-
ge de mim querer interferir na 
vida partidária do PT'”, segue 
o deputado, ‘mas acho que to-
dos nós devemos dar uma de-
monstração de grandiosidade, 
assim como a Cristina Kirch-
ner fez na Argentina'”.

O pedetista nega ainda que 
as declarações de Ciro tenham 

sido dadas no sentido de atrair 
Lula para uma eventual vice em 
bloco para 2022. 

“O que vejo é que, infeliz-
mente, as deturpações acon-
teceram e estão dizendo que 
ele disse que Lula deveria abrir 
para ser vice do Ciro, quando 
isso não é verdade de maneira 
nenhuma”, completa.

“É precipitado 
sair pelo 
país fazendo 
campanha”

Guimarães

Deputado federal pelo PT, 
José Guimarães afirma que o 
PT não quer antecipar eleições 
de 2022 num cenário de pande-
mia de Covid-19. 

“O PT não está neste mo-
mento discutindo candidatura 
à Presidência da República em 
2022. A nossa centralidade e o 
nosso objetivo é derrotar Bol-
sonaro e impedir o desmonte 
completo que está fazendo no 
País, do estado de bem-estar 
social e das conquistas da Cons-
tituição de 1988”, defende.

Segundo ele, o partido e a 
sua bancada no Congresso têm 
como objetivo garantir “auxílio 
emergencial de R$ 600 e va-
cina para todo mundo”. “Com 
uma pandemia com a gravida-
de dessa”, continua o petista, “é 
precipitado as pessoas saírem 
perambulando pelo País fazen-
do campanha”.

Depois de reaver direitos po-
líticos, o ex-presidente Lula fez 
discurso e concedeu entrevis-
tas com figurino de candidato. 
Embora publicamente o PT as-
segure que não trate de 2022, 
as articulações para a disputa 
estão aceleradas. 

Divulgada antes de ontem, 
pesquisa XP/Ipespe mostra 
que, pela primeira vez, Lula 
passa numericamente Jair 
Bolsonaro (sem partido) na 
briga direta pelo Planalto. A 
situação, porém, é caracteri-
zada como empate técnico, já 
que a margem de erro é de 3,2 
pontos percentuais. 

No levantamento, feito nos 
dias 29, 30 e 31 de março, Lula 
obteve 29% das intenções de 
votos ante 28% de Bolsonaro. Na 
rodada anterior, o desempenho 
de Lula era de 25% e Bolsonaro, 
27%. (Henrique Araújo)

Por que essa 
preocupação 
toda com Lula? É 
sinal de que ele é a 
esperança”

josé Guimarães,
deputado federal
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 BRASIL anestesiado com a 
escalada do número de mortos

ESCALADA DE PESADELO

Q
uatro mil mortes. Número de pesadelo, descalabro, 
tragédia. Essa é a síntese do Brasil. Um cenário do 
mais absoluto horror. O País contabilizou duas mil 
mortes pela primeira vez em 24 horas no dia 10 de 

março. Faz menos de um mês. A subida é galopante, vertigi-
nosa e absurda. Em um ano de pandemia não houve dois mil 
mortes computadas em um dia. Ontem, foram quatro mil.

Há um sentimento de anestesia. O número assombra, mas 
não admira mais. Assistimos à subida como se alcançasse 
uma marca previsível. Daqui a alguns dias, espero, vamos 
reduzir esses números. Vão morrer mil ou duas mil pessoas 
em um dia. E vai parecer bom. Será ainda uma tragédia.

Ah, mas não estamos em lockdown? Ontem, no fim da tarde, 
no Montese, havia cadeiras nas calçadas e rodas de conversa. 
Eis nosso lockdown. E tem gente com mandato dizendo que as 
pessoas têm obrigação de furar o lockdown. Depois, quem puxa 
o boicote tem a pachorra de dizer que o isolamento não dá certo.

ÉRICO 
FIRMO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
DE TERÇA A 

SÁBADO

ERICOFIRMO@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 
É PUBLICADA 

FCO FONTENELE

Deu entrada nessa terça-fei-
ra, na Assembleia Legislativa do 
Ceará (AL-CE), projeto que deve 
gerar divergências entre depu-
tados estaduais. A matéria mo-
difi ca a Constituição Estadual no 
sentido de acabar com o mínimo 
de 50% em recursos que devem 
ser aplicados no Interior, uma 
determinação contida no arti-
go 210 da Carta e que refere-se 
à Lei Orçamentária Anual (LOA). 

De autoria do Governo do 
Ceará, a proposta de emenda 
à Constituição (PEC), em pri-
meiro lugar, transfere a defi ni-
ção do percentual do que será 
destinado ao Interior para a 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). A PEC deve iniciar 
trâmite pelas comissões já na 
próxima quinta-feira. 

A LDO antecede a LOA. Como 
o nome indica, ela estabelece as 
diretrizes de como o dinheiro 
público deverá ser gasto no ano 
seguinte. A LOA, por sua vez, 
traz consigo receitas e despesas 
de modo mais detalhado.

Antes pré-fi xado - 50% -, o 
percentual para o Interior pas-
saria a ser defi nido pelos depu-
tados durante a tramitação da 
LDO no Legislativo. 

No texto do proposta, o Go-
verno Estadual ressalta que 
tem consciência da importân-
cia de todas as áreas do Esta-
do receberem investimentos 
públicos. Mas pondera que a 
distribuição regional dos re-
cursos pode sofrer variação 
ao longo dos anos em razão 
de projetos que demandem 
maior volume de recursos por 
determinado tempo.

Nos últimos dois anos, ain-
da de acordo com a adminis-
tração estadual, recursos apli-
cados na Linha Leste somaram 
R$ 428 milhões, valor que con-
centrou maioria dos recursos 
na Grande Fortaleza. 

Juntos, 2017 e 2018 totalizam 
R$ 445 milhões direcionados 
à construção do Cinturão das 
Águas, tornando o Interior mais 
contemplado fi nanceiramente. 

Relatório técnico do Tribu-
nal de Contas do Estado sobre 
as contas do governador, em 
2019, mostra que a aplica-
ção de recursos estaduais no 

Interior fi cou em 47,73%.
“Como a economia está os-

cilando muito, o que está sendo 
proposto é que esse percentual 
seja defi nido na LDO. Como a 
Assembleia defi ne a LDO, ela 
defi ne que percentual será 
esse”, disse Mauro Filho, secre-
tário do Planejamento e Gestão 
do Ceará. Mauro argumen-
ta que a economia brasileira, 
instável, demanda um manejo 
mais fácil do orçamento. Uma 
maneira de “desengessar”.

Romeu Aldigueri (PDT), pre-
sidente da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJR), 
interpreta que a PEC vai propi-
ciar a construção de um “orça-
mento mais realista”. “Acho que 
vai favorecer a aplicação onde 
se mais precisa. A maioria dos 
cearenses estão no Interior e o 
parlamento sabe disso”, diz, em 
concordância com o secretário.

Já Renato Roseno (Psol) lem-
bra que desde os anos 1930 o 
Brasil pratica vinculações no 
orçamento. “Eu entendo que 
os motivos que fi zeram o le-
gislador constituinte de 1989 a 
colocar a determinação de in-
vestimentos descentralizados 
no Interior ainda se mantêm” 
defendeu, antecipando tendên-
cia de voto contrário.

Para Audic Mota (PSB), há 
que haver “amplo debate” para 
que o Interior “não sofra em 
detrimento da Capital”. “A PEC 
na verdade não é um texto que 
seja no sentido de aumentar 
esses recursos para o Interior, 
pelo contrário, até porque já 
há essa garantia de no mínimo 
50% no atual texto constitucio-
nal”, avalia o parlamentar. 

 SECRETÁRIO MAURO Filho defende que 
percentual de investimento no Interior 

seja definido pela LDO
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| ORÇAMENTO | Governo Camilo Santana defende que 

economia dinâmica demanda manejo mais fácil dos gastos 

PEC acaba com obrigação 
de investir ao menos 50% no 
Interior; deputados divergem

Assembleia 
recebe 32,5 
toneladas de 
alimentos 

Doações

Campanha idealizada pelo 
presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Cea-
rá, Evandro Leitão (PDT), já 
arrecadou 32,5 toneladas de 
alimentos para doações a ins-
tituições de Fortaleza e do Inte-
rior do Ceará. 

Evandro agradeceu a todos 
que ajudaram “neste momen-
to difícil” de crise fi nanceira, 
decorrente do cenário de pan-
demia de Covid-19. O pedetis-
ta destacou que até a próxima 
sexta-feira já estarão defi nidos 
os destinos das cestas básicas.

“Diversas pessoas nos pro-
curaram querendo fazer suas 
doações. Segmentos impor-
tantes da sociedade civil, como 
a Federação das Indústrias, a 
CDL e empresários. Aqui, di-
versos deputados e deputa-
das contribuíram, ajudaram e 
houve um envolvimento muito 
forte de várias pessoas”, disse 
o parlamentar por meio da as-
sessoria de comunicação.

Ele adicionou que além da 
pandemia, “que já nos afeta 
muito, em que diversas fa-
mílias perderam entes que-
ridos”, há também problemas 
econômicos advindos da im-
possibilidade de trabalhar 
e de consumir bens básicos 
para a sobrevivência.

Ainda segundo Evandro 
Leitão, as doações podem ser 
feitas por qualquer pessoa no 
horário de funcionamento da 
Casa, de 8 horas às 17 horas. 
Com a decretação de lockdown 
e o consequente fechamento 
do Parlamento para atividades 
presenciais, os alimentos es-
tão armazenados próximos ao 
complexo das comissões. 

A iniciativa recebeu adesão 
de todos os 46 deputados esta-
duais, tanto de oposição como 
de situação. Na presidência do 
atual prefeito de Fortaleza José 
Sarto (PDT), em 2020, deputa-
dos estaduais também mobili-
zaram ação de combate aos da-
nos econômicos da pandemia.

Juntos, os deputados so-
maram R$ 46 milhões em 
emendas e reforçaram o cai-
xa da Secretaria da Saúde 
do Ceará (Sesa-CE) para en-
frentamento da pandemia. 
(Carlos Holanda)

CARLOS HOLANDA
carlosholanda@opovo.com.br

DIA DO JORNALISTA É NA DATA DA 

QUEDA DO 1º GOVERNANTE DO BRASIL

No dia 7 de abril se comemora o Dia do Jornalista. Trata-se 
da data em que o imperador dom Pedro I abdicou ao trono. O 
que uma coisa tem a ver com a outra?

Na segunda metade da década de 1820, o Brasil estava 
mergulhado em crise econômica, política e até em guerra. 
A polarização política foi se acirrando entre conservadores e 
liberais, estes de oposição ao imperador.

Em novembro de 1830, foi assassinado o jornalista italiano 
Líbero Badaró, redator do jornal de oposição Observatório 
Constitucional. O imperador perdeu apoio. Houve quem 
o acusasse de ser o mandante. A escalada de tensões 
levou a confronto nas ruas entre portugueses e opositores 
do imperador, no que ficou conhecido como “Noite das 
Garrafadas”. Na madrugada de 7 de abril, dom Pedro I 
esgueirou-se pela madrugada, subiu numa embarcação 
inglesa e deixou o Brasil.

A data do fim do primeiro reinado foi instituída como Dia 
do Jornalista 100 anos depois, em 1931, pela Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI).

Há 190 anos, um jornalista morria vítima de violência política, 
resultado das críticas que fazia ao poder de plantão.

É significativo que o Dia do Jornalista seja comemorado 
no dia da queda do primeiro governante do Brasil pós-
independência.

REPERCUSSÕES NO CEARÁ

Em Fortaleza demorou mais de um mês para chegar a notícia 
de que o imperador havia deixado o trono, abandonado o País 
e voltado para a Europa.

A notícia chegou à capital cearense em 13 de maio de 1831, 
quando navio inglês vindo de Pernambuco aportou. O Ceará 
era longínquo, atrasado e desconectado da Corte.

A tardia notícia foi comemorada com festa nas ruas de 
Fortaleza e vilas do Interior. Celebração comandada pelos 
patriotas/liberais, grupo de latifundiários que chegou a 
defender ideais republicanos — já abandonados àquela altura 
de 1831 — muitos dos quais foram parte dos movimentos 
revoltosos de 1817 e na Confederação do Equador, em 1824.

Agora, antigos rebeldes eram situação, com ascensão da 
regência liberal moderada. Fizeram uma limpa nos cargos 
e postos. A reviravolta despertou reações extremas. Em 
dezembro de 1831, eclodiu uma guerra civil a partir do Cariri. 
A sedição foi comandada por Pinto Madeira, que teve anulada 
a promoção a coronel de milícias. Ele havia combatido em 
1817 e 1824 sempre a favor do governo central. Desta vez 
estava contra. O conflito armado durou dez meses. Em 1834, 
Pinto Madeira foi julgado e executado.
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O novo ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Anderson 
Torres, escolheu o delegado 
Paulo Maiurino como novo di-
retor-geral da Polícia Federal. 
Ele substituirá o atual chefe da 
corporação, Rolando Souza. 
Com a mudança, a PF terá o ter-
ceiro chefe em apenas dois anos 
e três meses de governo.

O delegado Paulo Maiurino 
atuou no ano passado como 
secretário de Segurança do 
Supremo Tribunal Federal, 
na gestão Dias Toffoli. Antes, 
trabalhou no governo de São 
Paulo como secretário de Es-
porte, Lazer e Juventude, na 
gestão de Geraldo Alckmin 
(PSDB). O novo diretor-geral 
da Polícia Rodoviária Federal 
será Silvinei Vasques.

O primeiro discurso de Tor-
res no cargo, nesta terça-feira, 
6, já foi afinado com o presi-
dente Jair Bolsonaro. Ao tomar 
posse em cerimônia fechada, 
sem transmissão ao vivo, o ti-
tular da Justiça defendeu a 
presença da “força da segu-
rança pública” para assegurar 
“um ir e vir sereno e pacífico”. 
Ontem, o presidente deu posse 
a outros cinco ministros, em 
cerimônias fechadas.

O pronunciamento de Tor-
res foi feito justamente no mo-
mento em que Bolsonaro trava 
uma disputa com governadores 
e prefeitos sobre medidas de 
isolamento social para comba-
ter a disseminação de covid-19. 
O presidente chegou a entrar 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra decretos de toque 
de recolher editados por go-
vernadores do Distrito Federal, 
Bahia e Rio Grande do Sul, mas 
não obteve êxito. Além disso, 
na semana passada Bolsonaro 

demitiu o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, e o 
comandante do Exército, Edson 
Pujol, que se recusaram a poli-
tizar as Forças Armadas.

“Neste momento, a força 
da segurança pública tem que 
se fazer presente, garantindo 
a todos um ir e vir sereno e 
pacífico. Contem com o Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública para dar esta tranqui-
lidade”, afirmou Torres, que 
também destacou o combate 
ao crime organizado como 
uma de suas prioridades.

A PF é subordinada ao Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública. Em recente conversa 
com o presidente, Torres disse 
que o enfrentamento à pande-
mia também terá o olhar atento 
da corporação.

 No início da gestão de Bol-
sonaro, a Polícia Federal 
era comandada pelo de-
legado Maurício Valeixo, 
indicado pelo então minis-
tro Sérgio Moro, ex-juiz da 
Lava Jato. Bolsonaro recla-
mava da atuação de Valeixo 
e exigiu sua cabeça. Moro 
pediu demissão, alegan-
do interferência política. 
Mas desde que Rolando de 
Souza assumiu como dire-
tor-geral, em maio do ano 
passado, a PF abriu outros 
inquéritos que incomoda-
ram o Palácio do Planalto.

O mais recente deles, iniciado 
em março, investiga negócios 
de Jair Renan Bolsonaro, filho 
“04” do presidente. O objetivo 
da Procuradoria da República 
no DF é saber se houve crimes 
de tráfico de influência e lava-
gem de dinheiro praticados por 

| poSSE | Anderson Torres escolheu o delegado Paulo Maiurino como novo diretor-geral da  

Polícia Federal. Discurso durante solenidade foi alinhado com o que defende o presidente Jair Bolsonaro

Novo ministro da Justiça muda 
comando da PF e defende uso da 
segurança para garantir “ir e vir”
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 Anderson Torres assumiu ontem 
o Ministério da Justiça e fez discurso 

alinhado com o de bolsonaro

Flávia Arruda 
e Carlos 
França falam 
em diálogo

Novos ministros

A nova ministra da Secretaria 
de Governo da Presidência da 
República e deputada licenciada, 
Flávia Arruda (PL-DF), tomou 
posse com um discurso marcado 
pelos acenos ao Centrão e pelo 
reforço da aproximação do Exe-
cutivo com o Legislativo. No novo 
cargo, Flávia será responsável 
pela articulação entre Planalto e 
Congresso, o que inclui a libera-
ção de emendas e andamento de 
propostas caras ao governo.

Segundo a ministra, “a hora, 
é de diálogo, de compreensão, 
de solidariedade, e de trabalho 
pelo Brasil”. “E é isso que me 
inspira como deputada federal, 
respeitando e convivendo com 
as diferentes visões e ideolo-
gias, mas procurando pontos 
de convergência que possam 
nos permitir avançar nas solu-
ções pelo País”, disse.

O novo ministro das Relações 
Exteriores, o embaixador Carlos 
Alberto Franco França, também 
enfatizou a importância do diá-
logo na sua área e afirmou que o 
diplomata é um “construtor de 
pontes”. Conforme texto enviado 
pela pasta, no pronunciamen-
to de posse, ele sublinhou três 
urgências a serem combatidas 
pelo governo com a ajuda do Ita-
maraty. “O diálogo é essencial na 
resposta a todas essas urgên-
cias: a sanitária, a econômica e a 
ambiental”, citou.(AE)

grupo empresarial do setor de 
mineração e filho de Bolsonaro.

Os outros três filhos políticos 
do presidente também são alvo 
da PF. O senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ) é acu-
sado de comandar um esquema 
de rachadinha quando era de-
putado no Rio. O esquema, que 
também abrigaria funcionários 
fantasmas, seria usado, ainda, 
pelo vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). Já o deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
está na mira de inquérito do 
STF que investiga a propagação 
de fake news contra ministros 
da Corte e o financiamento de 
atos antidemocráticos.

Em outra frente, a PF abriu 
inquérito contra o ex-ministro 

da Saúde Eduardo Pazuello 
para apurar se ele cometeu cri-
mes na gestão da pandemia de 
covid-19. Outras duas apura-
ções em andamento, que tam-
bém interessam o presidente, 
são as que tratam dos atos an-
tidemocráticos e do inquérito 
das fake news.

Ao discursar na cerimônia 
de posse de Torres, Bolsonaro 
disse que o novo ministro da 
Justiça terá o comando de “sua 
própria PF”. “Não é fácil e não é 
um Ministério complicado, mas 
é um ministério que tem mui-
ta responsabilidade. Abaixo de 
você, ali, diretamente subordi-
nada - entre outras, né? -, a sua 
própria Polícia Federal”, afir-
mou o presidente. (AE)
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O Ministério Público do Es-
tado do Ceará (MPCE) expediu 
recomendação ontem a far-
mácias que realizam testes 
de Covid-19 na Capital para 
que apresentem plano de ação 
para prevenção e combate ao 
coronavírus. Órgão pede ainda 
adoção de medidas para aten-
dimento a todas as normas 

sanitárias vigentes. Os grupos 
farmacêuticos foram notifi -
cadas na manhã desta terça e 
têm prazo de cinco dias para 
apresentarem resposta ao MP. 
A recomendação é assinada 
pela titular da 137ª Promo-
toria de Justiça de Fortaleza, 
Ana Cláudia Uchoa, e pelo pro-
motor Eneas Romero.

MPCE cobra 
farmácias que 
fazem testes

| MEDIDAS SANITÁRIAS | 

O órgão requisita que as em-
presas priorizem o atendimen-
to dos clientes que vão realizar 
o teste, optando pelo prévio 
agendamento, de forma rápi-
da, evitando formação de fi las 
e agrupamento com os demais 
clientes. Quem optar por rea-
lizar o teste deve ser atendido 
separado dos outros clientes, 

com demarcação de ambientes, 
fi las e locais de atendimento.

O documento também 
orienta que as farmácias ga-
rantam que o procedimento de 
coleta ocorra em sala privativa, 
em ambiente ventilado com ja-
nelas abertas ou com sistema 
de climatização com exaustão.
(Filipe Pereira)
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As vendas de veículos no-
vos no Ceará, considerando 
todas as categorias, apre-
sentaram queda generaliza-
da nos dados de março deste 
ano da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). O 
presidente da entidade, Ala-
rico Assumpção Júnior, cita a 
piora da pandemia no Brasil 
como um dos fatores para a 
retração na comercialização.

Foram 2.912 unidades co-
mercializadas no mês, con-
tra 5.873 em fevereiro e 6.768 
em março do ano passado 
no Estado. No acumulado 
do ano (janeiro a março), o 
número de emplacamentos 
chegou a 17.956 ante 25.454 
observados nos primeiros 
três meses de 2020.

O maior recuo estadual, de 
56,97%, foi na comparação 
entre março de 2021 e igual 
período do ano passado. Mas 
houve queda também na pas-
sagem de fevereiro para mar-
ço deste ano (-50,42%), e no 
acumulado do ano (-29,46%).

Para o setor da distribuição 
de veículos, conforme a Fena-
brave, há desafios ainda como 
a falta de produtos e o aumen-
to das restrições de circulação, 
por conta da pandemia.

“Os concessionários de 
veículos estão passando por 
um período muito difícil. Em 
2020, quando ocorreu a pri-
meira onda da pandemia de 
Covid-19, tínhamos estoques 
e a indústria trabalhava sem 
problemas de abastecimen-
to. Hoje, os estoques, prati-
camente, não existem, tanto 
nas concessionárias como 
nos pátios das montadoras. A 
falta generalizada, de peças 
e componentes, vem provo-
cando a paralisação das li-
nhas de montagem de várias 
montadoras, prejudicando a 
oferta de veículos”, analisa o 
presidente da Fenabrave.

Na categoria de comer-
ciais leves, que engloba desde 
pick-ups pequenas, derivadas 

dos utilitários de passeio, 
até os furgões, vans, e utili-
tários esportivos, foi obser-
vada a única alta dos em-
placamentos no Ceará, com 
+2,71% no acumulado deste 
ano de janeiro a março ante 
igual período de 2020. Foram 
1.363 unidades vendidas em 
2021 contra 1.327 de janeiro a 
março do ano passado.

Mas ainda retraíram as 
comercializações na passa-
gem entre os meses de feve-
reiro para março (-47,45%) 
e entre iguais períodos 
(-27,14%).

Automóveis caíram 30,72% 
em vendas para março ante 
fevereiro, 33,99% diante de 
igual mês do ano passado 
e 23,79% no acumulado do 
ano. Resultados negativos se 
repetiram quando são consi-
derados os segmentos juntos 
também. Com maior queda 
na passagem de fevereiro 
para março (-33,60%).

Ao todo, foram vendidos 
apenas 80 caminhões e ôni-
bus no mês passado no Es-
tado. Recuos de 37,01% para 
março, 45,95% ante igual 
período de 2020 e de 35,53% 
no acumulado de 2021.

Já as motos, segmen-
to mais vendido no Ceará, 
com destaque para a Honda 
C 160, as quedas nas comer-
cializações de veículos novos 
na comparação com outras 
datas foram mais intensas. 
Destaque para março de 2021 
frente ao de 2020, com recuo 
de 75,27%.

Porém, ainda se obser-
va alta retração na passa-
gem dos meses de fevereiro 
para março, com queda de 
66,89%. No acumulado do 
ano, o recuo foi de 36,96%.

O mercado de seminovos 
é outro a sofrer bastante os 
efeitos da queda nas vendas 
decorrente da pandemia e 
das restrições impostas nes-
se contexto. De acordo com 
estimativa do presidente do 
Sindicato dos Revendedores 
de Veículos Automotores no 
Ceará (Sindivel-CE), Éverton 
Fernandes, o mês de março 
teve queda de 75% a 78% na 
comercialização desse tipo 
de veículo. 

| DADOs FENAbrAvE | Há ainda desafios para o setor da distribuição de veículos como a falta de 
produtos e o aumento das restrições de circulação, por conta da pandemia

Segunda onda de Covid-19 
impacta em queda da venda 
de veículos no Ceará

reUterS/rooSevelt CaSSio

venda de automóveis 
caíram 23,79% no acumulado 

do ano no Ceará

Venda de veículos cresce 
15,78% no Brasil

Na contramão. Em março

Em março, o emplacamento 
de veículos – considerando-se a 
venda de automóveis e veículos 
comerciais leves (como picapes 
e furgões), ônibus e caminhões 
– cresceu 15,78% em compara-
ção ao ano passado no Brasil. A 
informação foi divulgada ontem 
pela Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Automoto-
res (Fenabrave). Na comparação 
com fevereiro, houve crescimen-
to de 13,16%, com o emplaca-
mento de 189.405 veículos.

Quando se considera o 
emplacamento de todos os 
segmentos automotivos (au-
tomóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicle-
tas, implementos rodoviários 
e outros), porém, o crescimen-
to fica em 8,26% em relação 
ao resultado de março do ano 
passado, quando teve início a 
pandemia do novo coronaví-
rus. Em março último, foram 
vendidas 269.944 unidades, 
com aumento de 11,52% em re-
lação a fevereiro.

No acumulado do ano, de 

janeiro a março, houve queda de 
6,55% na venda de todos os seg-
mentos na comparação ao mes-
mo período do ano passado. 

Segundo Alarico Júnior, o 
mês de março foi mais positivo 
porque as vendas ocorreram 
em meses anteriores. “Muitas 
dessas vendas já tinham sido 
realizadas nos meses ante-
riores, e os clientes estavam 
aguardando a entrega dos veí-
culos, pelos fabricantes, o que 
ocorreu em março. Isso justifi-
ca o bom desempenho do mês, 
mesmo com o fechamento do 
comércio em estados impor-
tantes, como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais”, disse 
ele, em nota.

Automóveis e comerciais 
leves As vendas no segmento 
de automóveis e veículos co-
merciais leves subiu 13,69% em 
março, na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
com 177.109 unidades comer-
cializadas. Em relação a fe-
vereiro de 2021, houve alta de 
11,93%. (Agência Brasil)

beatriz cavalcante

beatrizcavalcante@opovo.com.br

ediÇÃo: adailma mendes | adailma.mendeS@oPovodigital.Com

recuo de 
emplacamentos em 
março de 2021 ante 
março de 2020.

57%

Fortalezenses compram menos 
carros novos em março de 2021

Na Capital

Os fortalezenses compra-
ram menos carros novos no 
mês passado. Na categoria 
automóveis, a queda foi de 
33,08% na passagem de fe-
vereiro para março, indo de 
1.454 unidades comercializa-
das para 973. Considerando 
comerciais leves, a queda foi 
mais brusca, de 59,47%, na 
mesma base de comparação.

Na análise da união dos 
segmentos, o recuo chegou a 
36,64%, sendo maior ante igual 

mês do ano passado (-39%), e 
um pouco menor, de -26,89%, 
no acumulado de 2021.

A única alta em março foi 
na categoria ônibus, quan-
do foram vendidas 6 uni-
dades de janeiro a março 
do ano passado e 21 nos 
primeiros três meses de 
2021, uma alta de 250%. 

Assim como no Ceará, 
os moradores da Capital 

também adquiriram menos 
motos em todas as bases de 
comparação. As quedas fo-
ram de 68,94% de fevereiro 
para março, de 76,21% entre 
iguais períodos e 40,02% de 
janeiro a março deste ano.

Em Fortaleza, a prefe-
rência do consumidor é pelo 
Chevrolet Onix, que vendeu 
124 unidades em março des-
te ano, seguido do Hyundai 
HB20 (83) e da moto Honda 
CG 160 (79).

“As poucas vendas que ain-
da estão acontecendo só são 
possíveis de forma online. A 
gente oferece, ao cliente, um 
certificado dado por segu-
radoras que garante que ele 
pode comprar o carro sem 
precisar ir à loja examinar. Se 
o carro não estiver de acordo 
com as informações do laudo 
que foi feito, o cliente tem o 
dinheiro dele de volta”, expli-
ca Fernandes. 

Para o presidente do Sin-
divel-CE, as perspectivas 
para abril seguem desani-
madoras. “Neste mês, já to-
mamos conhecimento de dois 
fechamentos de revendedo-
ras. Infelizmente, fecharam 
para não voltar”, lamenta.

Mais vEndidos

NO EstADO

cG 160 - 289
nXr 160 - 208
oniX - 206
biz - 149
oniX plUs - 143
strada - 119
Hb20 - 116
Uno - 88
pop 110i - 86
Kwid - 85
creta - 82

compass - 79
arGo - 74
mobi - 67
reneGade - 52
dUster - 52
corolla - 47
Hb20s - 37
nivUs - 32
toro - 31

Fonte: Fenabrave (março)
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Secretário executivo de Pla-
nejamento e Orçamento do Go-
verno do Estado, Flávio Ataliba 
afirma que a proposta de rea-
bertura da economia no Ceará 
deve ficar pronta até a próxima 
sexta-feira, 9.

A estimativa é de que as ati-
vidades não essenciais retornem 
gradualmente a partir da se-
gunda, 12, conforme anúncio do 
governador Camilo Santana (PT) 
no último domingo, 4.

Ao determinar a prorrogação 
do lockdown por mais uma se-
mana no Ceará, Camilo explicou 
que uma rodada de discussões 
teria início agora, de modo a 
esboçar um plano de retomada 
com os segmentos econômicos. 

Responsável pela formatação 
dessa proposta, Ataliba diz que 
contatos entre Governo e os se-
tores já haviam sido feitos desde 
a semana anterior e que seriam 
intensificados neste momento.

“Nas semanas passadas, já tí-
nhamos conversado com vários 
setores colhendo informações. 
Agora estamos delineando como 
será a retomada e quando ti-
vermos uma proposta concreta, 
conversar novamente”, conta.

Questionado se o modelo de 
2021 deve seguir o mesmo do 
ano passado, com as escolas 
sendo reabertas apenas na fase 
final ou se o setor educacional 
pode voltar já nesta primeira 
etapa, Ataliba respondeu que 
“estão sendo discutidas todas 
as possibilidades”. 

“Até sexta-feira tem-se o 
desenho final”, informa o se-
cretário.

O Ceará completou um mês 
sob isolamento social rígido no 
dia 4/4. A medida foi decretada 
ante o aumento explosivo de 
casos de Covid-19 e de mortes 
na esteira da pandemia no es-
tado e no restante do país.

Em Fortaleza, a ocupação 
de leitos de UTI se manteve 
acima dos 90% durante todo 
esse período. 

No domingo, ao lado do se-
cretário de Saúde, Carlos Ro-
berto Martins Sobrinho, Cami-
lo detalhou o quadro sanitário 
no estado, disse que a doença 
havia se estabilizado, mas ain-
da num patamar considera-
do alto e que seria prudente, 
portanto, estender o lockdown 
por mais tempo. 

O governador estabeleceu a 
data de 12 de abril como marco 
para uma eventual retomada 
dos negócios, em meio à pres-
são dos setores pelo retorno 
dos trabalhos.

| AtIvIdAdE ECONôMICA | 

Flávio Ataliba diz que contatos entre Governo e os setores já haviam sido feitos desde a semana anterior

Proposta de reabertura da 
economia no Ceará deve ser 
finalizada até sexta-feira 

divulgação

Flávio AtAlibA

Henrique ArAújo

henriquearaujo@opovo.com.br

O Senado aprovou ontem 
projeto prorrogando o prazo 
de entrega da declaração do 
Imposto de Renda para Pes-
soa Física até o fim de julho. 
Como houve alterações, a 
proposta voltará para a Câ-
mara dos Deputados antes 
de ser encaminhada à san-
ção do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro.

O Planalto avalia vetar a 
prorrogação em função do 
impacto financeiro. O pro-
jeto prorroga de 30 de abril 
para 31 de julho o prazo para 
a apresentação da declara-
ção do Imposto de Renda da 
Pessoa Física referente ao 
exercício de 2021, ano-calen-
dário de 2020, em função da 
pandemia de Covid-19. Como 
o pagamento do imposto pe-
los contribuintes poderá ser 
feito em até oito parcelas, 
as três primeiras quotas que 
venceriam em abril, maio e 
junho seriam prorrogadas 
para julho, agosto e setem-
bro. Conforme cálculos do 
Ministério da Economia, a 
mudança adiaria o fluxo de 
arrecadação de um valor es-
timado em R$ 13,2 bilhões e 
pode afetar o cronograma 
das restituições.

A proposta original apro-
vada na Câmara adiava o 
pagamento das duas últi-
mas parcelas de quem tem 

imposto a pagar para janeiro 
e fevereiro de 2022, tirando 
R$ 2,6 bilhões da arrecada-
ção prevista para este ano e 
adiando essa receita para o 
ano que vem. Nesse ponto, o 
relator do projeto no Sena-
do, Plínio Valério (PSDB-AM) 
concordou em mexer, redu-
zindo de oito para seis par-
celas e deixando todo o pa-
gamento dentro de 2021. Ele 
manteve, porém, a prorro-
gação da declaração. “Pro-
curei fazer o que é bom para 
a população e que não seja 
ruim para a União”, afirmou.

O líder do governo no Se-
nado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), lembrou 
que o prazo da declaração 
foi adiado em 60 dias no ano 
passado, durante o perío-
do de calamidade decretado 
em função da pandemia do 
novo coronavírus. Neste ano, 
porém, não há calamidade 
decretada e o governo não 
conta com o Orçamento de 
Guerra para executar gas-
tos sem compensação fiscal. 
Por isso, a prorrogação pode 
ser vetada por Bolsonaro. “A 
prorrogação vai exigir um 
esforço muito grande por 
parte do governo federal. O 
governo ainda não tem posi-
ção de sanção em relação a 
essa matéria”, afirmou Be-
zerra. (Agência Estado)

Senado aprova 
projeto que prorroga 
declaracao do IR
| Até O fIM dE julhO | 

Pressionado pelo setor em-
presarial, o governo enviou ao 
Congresso projeto para alterar 
um dispositivo da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
que trava o lançamento do novo 
programa de redução de jor-
nada e salário ou suspensão de 
contrato de trabalhadores. Com 
a adoção de medidas restritivas 
em estados e municípios para 
tentar conter o avanço da Co-
vid-19, setores como comércio 
e serviços já começam a demitir 
e cobram pressa do governo na 
recriação da medida.

A LDO de 2021 foi aprovada 
com um artigo que exige uma 
compensação para gastos com 
novos programas, via aumento 
de receita ou corte de despesas, 
mesmo que o gasto recém-cria-
do seja apenas temporário, como 
é o caso do benefício emergencial 
(BEm), pago aos trabalhadores 
para compensar parte da perda 
salarial nos acordos. Há hoje um 
projeto em tramitação, apresen-
tado pelo senador Esperidião 
Amin (PP-SC), que busca recriar 
o programa, mas técnicos do go-
verno avaliam que ele não resol-
ve o problema do impedimento 
da LDO.

As empresas, principalmen-
te do varejo, são as que mais 
têm pressionado o Palácio do 
Planalto, que reclama das res-
trições fiscais e tinha o entendi-
mento de que não seria preciso 

alterar a LDO. “O BEm tem que 
sair logo. Já passou da hora. 
Boa parte das empresas está 
fechando as portas e muitas 
delas estão mandando os fun-
cionários embora”, alerta o eco-
nomista-chefe da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
Carlos Thadeu de Freitas.

Nas negociações do BEm, téc-
nicos da área orçamentária do 
Ministério da Economia aponta-
ram que o artigo da LDO impõe 
a necessidade de uma compen-
sação, mesmo que o programa 
seja financiado por crédito ex-
traordinário. Esse tipo de cré-
dito é para casos de urgência e 

imprevisibilidade e fica fora do 
teto de gastos (regra que limita o 
crescimento das despesas à va-
riação da inflação).

A opção menos arriscada, se-
gundo fontes que participam das 
discussões, é o envio do projeto 
para retirar ou alterar o dispo-
sitivo da LDO. Essa é a proposta 
defendida pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, que teme 
que o impasse para o programa 
seja um gatilho para a aprovação 
de estado de calamidade, que 
suspende as regras fiscais e abre 
caminho para um aumento mais 
significativo dos gastos públicos.
(Agência Estado)

| PArA EMPrEsAs | 

Projeto tenta destravar 
nova rodada do BEm

aurelio alves

empresAs do varejo pedem 
a volta do bem

AtividAdes que  

não podem abrir:

- bares, restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres, 
permitido exclusivamente o 
funcionamento por serviço de entrega;

- Museus, cinemas e outros 
equipamentos culturais;

- 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 
supermercados, farmácias e locais 
que prestem serviços de saúde;

- estabelecimentos de ensino para 
atividades presenciais, salvo em 
relação a atividades definidas como de 
ensino remoto inviável;

- Feiras e exposições;

- barracas de praia, lagoa, rio e piscina 
pública ou quaisquer outros locais de 
uso coletivo e que permitam a 
aglomeração de pessoas.
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ORÇAMENTO: AÇÕES EMERGENCIAIS PODEM TER R$ 64 BI

O
orçamento do Governo Federal de 2021 pre-
cisa ser votado até o dia 22. Até o momento, 
os cortes realizados pelo governo e a má 
alocação de recursos geraram vários im-
passes no Congresso Nacional.

Ontem, durante entrevista no Estúdio O 
POVO, da Rádio O POVO/CBN, Mauro Filho, secretário do 
Planejamento do Estado e deputado federal (PDT), fez vá-
rias críticas e denunciou a ação inconstitucional da cha-
mada “emenda de relator”. “No mundo inteiro existem as 
emendas parlamentar e de bancada, mas não existe a do 
relator”, sentencia.

No caso brasileiro, ele conta que, este ano, o relator resolveu 

realizar cortes nas despesas obrigatórias (pagamentos de 
pensionista e inativos, seguro-desemprego, abono salarial 
etc.) e abstrair o aumento do salário-mínimo, que corrige 
a inflação. Inicialmente, era prevista uma correção de 2%, 
mas o IPCA foi de 5,2%; somente essa diferença gera uma 
despesa de R$ 8 bilhões, que não foi atualizada.

Do orçamento do governo, segundo Mauro Filho, somente o 
relator ficou com R$ 29,6 bi. “Isso tem de acabar”, ressalta. A 
proposta encaminhada pelo PDT obriga o relator a repassar 
R$ 20 bilhões dessa emenda para compor o bolo de recursos 
da PEC Emergencial, cujo valor é de R$ 44 bilhões.

“As pessoas pensam que o gasto do auxílio emergencial tem 
um teto de R$ 44 bilhões, mas isso é outra falácia”, acrescenta 

ele. O parlamentar conta que, caso haja outras fontes de re-
cursos, não há problema no aumento dos valores. Portanto, 
os recursos para o pagamento do auxílio emergencial pode-
riam passar de R$ 44 bilhões para R$ 64 bilhões, retirando as 
verbas da “emenda do relator”. Dessa forma, o valor médio 
do auxílio emergencial poderia sair dos atuais R$ 250 para 
R$ 400. “Com isso, não ficaria o relator indicando paroquial-
mente para onde os recursos devem ir”, reforça.

Ou seja, pelo que indica o deputado, haveria uma solução po-
lítica e financeira para garantir as ações emergenciais deste 
ano. Na avaliação de Mauro Filho, o presidente Jair Bolsona-
ro não terá coragem para vetar o orçamento como um todo. 
Por essa razão, a sua equipe trabalha com uma proposta de 
correção do orçamento no âmbito do Congresso Nacional.

GUIA ECONÔMICO 

A Rádio O POVO CBN, que estreia 
nova programação na próxima 
segunda-feira, 12 de abril, apre-
senta também um programa 
reestruturado para tratar de no-
tícias e análises sobre economia. 
Das 14h10min às 15 horas, de se-
gunda a sexta-feira, estará no ar 
o “Guia Econômico”, apresentado 
por mim, Neila Fontenele.

O “Guia Econômico” trará, 
todo dia da semana, quadros 
diversos para abordar direi-
to do consumidor, notícias do 
mercado de capitais, assesso-
ria com dicas de finanças pes-
soais e de investimentos, casos 
bem-sucedidos de empreen-
dedorismo de micro e peque-
nos empresários, além dos 

comentários de jornalistas e 
convidados especialistas.

Um dos destaques será o 
quadro “Economia do Ceará”, 
com Nazareno Albuquere sua 
análise assertiva e crítica. O 
jornalista Eliomar de Lima co-
mentará no quadro “A jato”, a 
partir de notas rápidas, com 
seu estilo ágil e noticioso. Am-
bos irão ao ar todo dia.

Jocélio Leal (foto), diretor de 
Jornalismo das Rádios, afir-
ma: “O sentido do Guia é o de 
aproximar a pauta e o conteú-
do do interesse do ouvinte de 
uma forma mais prática, dire-
ta e funcional, mas sem abrir 
mão da análise”.

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

horas, de segunda 
a sexta.

TV
Você pode assistir 

ao programa 
O POVO Economia 
também através 

do portal: 
fdr.org.br/tvopovo

FACEBOOK
Curta a nossa 

página: facebook/
opovocbn

 EMATERCE

CONVOCAÇÃO DE 
CONCURSADOS

Até o final desta semana, o 
Governo do Estado deverá de-
cidir sobre avaliação da Pro-
curadoria Geral em relação à 
possibilidade de chamamento 
de concursados da Ematerce. 
Pela Lei Complementar 173, o 
Estado não pode admitir con-
cursados, mas podem ser re-
postos os quadros de funcio-
nários para cargos efetivos ou 
comissionados.

Mauro Filho destaca que, no 
caso da Ematerce, há um estu-
do para a reposição das vagas 
já existentes, mas cujos cargos 
estão desocupados por apo-
sentadoria ou morte do fun-
cionário. 

 PROGRESSÕES

PROMOÇÕES 
NA SÁUDE

Os servidores da saúde 
do Estado poderão ter uma 
boa surpresa nos contra-
cheques de abril: as atua-
lizações salariais oriundas 
de ascensões e progressões 
referentes ao período entre 
2015 e 2019 podem ser pa-
gas este mês.

A Secretaria do Planeja-
mento calcula que haverá um 
acréscimo de aproximada-
mente R$ 25 milhões na folha. 
A aprovação do pagamento 
deve ocorrer até sexta-feira. 
Entretanto, não há impedi-
mento da Lei Complementar 
173, que permite esse tipo de 
atualização de remuneração.
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Ontem, 6, na véspera do Dia 
Mundial da Saúde, o Brasil ul-
trapassou, mais uma vez, o 
recorde de número de mortes 
por Covid-19 registradas em 
24 horas. Foram 4.195 novos 
óbitos, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde (MS) atuali-
zados às 18h20min. O dia mais 
letal da pandemia até então 
tinha sido 31 de março, com 
3.869 mortes. Desde o início 
dos casos, há pouco mais de 
um ano, até hoje, o País tem 
acumulados 336.947 óbitos. 
No mesmo período de 24 ho-
ras, foram registrados 86.979 
novos diagnósticos da doença, 
chegando a 13,1 milhões de ca-
sos confi rmados ao todo.

No Ceará, a plataforma Inte-
graSus, da Secretaria da Saú-
de do Ceará (Sesa), atualizou 
às 21h29min, informando 
que o Estado atingiu 562.580 
casos de Covid-19 e 14.834 
óbitos. Em comparação com 
registros da véspera, foram 
inseridos no sistema 3.149 
novas confi rmações e 142 no-
vos óbitos. Destes, 26 teriam 
ocorrido nas últimas 24 ho-
ras. Outras mortes do mes-
mo período podem ser regis-
tradas posteriormente.

O cirurgião geral Ramon 
Rawache, integrante do Cole-
tivo Rebento — Médicos em 
Defesa da Vida, da Ciência e 
do SUS, lamenta o número de 
óbitos atingido pelo País. “Es-
peramos que nos próximos 
dias haja mudança de cená-
rio, que possamos prevenir e 
poupar os brasileiros de novos 
recordes”, afi rma. Ele destaca, 
ainda, que a vacina é a melhor 
estratégia para prevenir a Co-
vid-19. “(Com) isso associado 
a uma estratégia de sociopre-
venção, com isolamento social, 

renda básica, uso de máscara, 
álcool gel e medidas de higie-
ne, poderíamos estar salvando 
muito mais vidas.”

Em boletim extraordinário 
divulgado nesta terça, a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
alerta que o cenário crítico do 
País na segunda onda da pan-
demia deve continuar ao longo 
de abril. O documento aponta 
“relativa estabilidade” das ta-
xas de ocupação de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) adulto 
em níveis muito críticos, na 
maior parte dos estados e no 
Distrito Federal.

A Fiocruz considera que es-
tão em zona de alerta crítico os 
estados cuja taxa de ocupação 
de UTI sejam superiores a 80%. 
Dezenove estados — incluindo 
o Ceará — e o Distrito Federal 
estão com taxas de ocupação de 
UTI adulto superiores a 90%. 
Outros quatro apresentam ta-
xas entre 80% e 89%.

Apesar de medidas restriti-
vas adotadas em diferentes ci-
dades e estados estarem pro-
duzindo “êxitos localizados”, 
o efeito na queda de óbitos e 
no alívio do sistema de saúde 
pode tardar pelo acúmulo de 
casos, muitos deles graves, 
devido à exposição ao vírus 
ainda em março, informa o 
documento.

“É fundamental insistir na 
necessidade de esforços para 
o fortalecimento da rede de 
serviços de saúde, incluindo 
os diferentes níveis de aten-
ção, e da vigilância, com am-
pla testagem, assim como 
para a aceleração da vacina-
ção, com a compra e amplia-
ção da produção de vacinas.” 
Além disso, os pesquisadores 
apontam a necessidade de ga-
rantia de condições para que 
a população possa permane-
cer em casa.

Há uma semana, em 31 de 
março, o neurocientista Mi-
guel Nicolelis lançou o episó-
dio piloto do podcast ‘Diário 
do front', pelo jornal El País. 
Nele, o professor, que já foi 

| PANDEMIA | Fiocruz alerta que a pandemia 

pode permanecer em níveis críticos ao longo de abril e indica adoção ou continuidade de restrições

COVID QUASE , MIL 
MORTES REGISTRADAS NO 
BRASIL EM  HORAS

FABIO LIMA

CEARÁ registrou 26 mortes 
nas últimas 24 horas

CAUCAIA

Outro 
município 
que acabou 
o estoque de 
vacinas para 
primeira dose 
foi Caucaia. 
No município, 
34.513 mil 
pessoas 
receberam a 
primeira dose 
do imunizante. 
Em relação 
à segunda 
dose (D2), 
foram 11.180 
pessoas 
vacinadas.

GABRIELA CUSTÓDIO
gabrielacustodio@opovo.com.br

EDIÇÃO: TÂNIA ALVES  |  TANIAALVES@OPOVO.COM.BR  | 

ä
coordenador do Comitê Cien-
tífi co do Consórcio Nordeste 
para a Covid-19, já tinha aler-
tado que o País poderia che-
gar, nesta semana, a 4 mil ou 
5 mil mortes diárias. No áu-
dio, Nicolelis afi rma que o País 
está “a poucas semanas de um 
ponto de não retorno” na cri-
se sanitária. “Ou o Brasil faz o 
que tem que ser feito, imedia-
tamente, ou o Brasil envereda 
por um rumo sem previsão al-
guma de volta.”

Em caso de colapso fune-
rário, segundo o neurocien-
tista, pode ser preciso utilizar 
valas comuns para enterros 
sem urnas, apenas com sacos 
plásticos. Caso isso chegue a 
acontecer, o processo de con-
taminação do solo, do lençol 
freático e dos alimentos pode 
ser acelerado, gerando “uma 
série de outras epidemias bac-
terianas gravíssimas”.

Fortaleza não tem mais 
estoque para 1ª dose da vacina 

Imunização. Covid-19

Fortaleza encerrou ontem o 
estoque de vacinas disponíveis 
para aplicação da primeira dose 
(D1) contra Covid-19. A informa-
ção foi divulgada pela secretária 
adjunta da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), Aline Gouveia, 
em transmissão nas redes so-
ciais, durante informações do 
boletim de vacinação na Capi-
tal. Ao todo, 344.111 mil pessoas 
receberam a primeira dose e 
105.197 pessoas a segunda (D2). 

Com o fi m das vacinas dis-
poníveis para primeira dose, 
Fortaleza irá prosseguir ape-
nas na realização da aplicação 
da D2, mas tentando articular 
novo lote de imunizantes para 
Capital. “Estamos em constan-
te diálogo com a Secretaria da 
Saúde do Estado já no intuito 
da gente planejar um possível 
novo lote de recebimento para 
que a gente consiga voltar a 
realizar a dose 1 em Fortaleza”, 
disse Aline Gouveia.

Na transmissão, a secre-
tária adjunta ressaltou que a 
vacinação em Fortaleza nesta 
terça aconteceu em oito pon-
tos: nas salas de vacinação de 
quatro Cucas (Mondubim, Bar-
ra do Ceará, José Walter e Jan-
gurussu), nos shoppings RioMar 

Kennedy e Papicu, na Arena 
Castelão e no Centro de Eventos.

“É importante ressaltar que 
todas as pessoas que serão va-
cinadas hoje, devem estar com 
o agendamento. É importante 
que as pessoas fi quem de olho 
nas listagens que são postadas 
diariamente para checar se o 
seu nome está no agendamento 
do dia seguinte”, ressaltou Aline.

Durante a live, a secretária 
lembrou que a população que 
está nas faixas etárias para 
recebimento do imunizante 
realize o cadastro e cheque a 
confi rmação em seguida. Aline 
também pontuou sobre as pes-
soas sem acesso às tecnologias 
de informação que serão cap-
tadas por equipes do Programa 
Saúde da Família (PSF).

“Não há necessidade de re-
fazer o cadastro; você tendo 
recebido é só aguardar”, ga-
rantiu. Uma vez confi rmado, 
o usuário deve aguardar pelo 
agendamento, devendo checar 
as listas de vacinados dispo-
nibilizadas diariamente pela 
SMS”, esclareceu.

O Cadastro Estadual de Vaci-
nação no Saúde Digital foi pror-
rogado até o próximo dia 11 de 
abril. (Mirla Nobre)

Ceará recuperou 146 ventiladores 
mecânicos em 2020

Central. Tratamento da Covid-19

Fundamentais na recupera-
ção de pacientes com quadros 
graves da Covid-19, os venti-
ladores mecânicos podem ser 
consertados no Ceará, em caso 
de defeitos, por meio da Cen-
tral de Ventiladores Mecânicos 
e Equipamentos Respiratórios 
(CVMER). Em 2020, 146 apa-
relhos foram consertados na 
Central da Secretaria da Saúde 
do Estado (Sesa). Desde o dia 19 
de março deste ano, quando a 
Central foi reaberta, 36 dispo-
sitivos foram ajustados.

A Central voltou a funcionar 
para atender a necessidade de 
hospitais públicos estaduais e 
municipais – que não possuem 
contrato de manutenção para 
os aparelhos - em meio a segun-
da onda da pandemia. Segun-
do Iracema Bezerra, gerente da 
Central, o trabalho é recuperar 
“os ventiladores do Estado que 
estavam “em desuso por falta de 
manutenção e de contrato”.

Cada ventilador pode aten-
der até três pessoas por mês e o 
conserto de cada equipamento 
“pode salvar a vida de muitas 
pessoas”, conforme explica Mar-
celo Alcântara, superintendente 
da Escola de Saúde Pública do 
Ceará Paulo Marcelo Martins Ro-
drigues (ESP/CE), em nota.

De acordo com ele, o trabalho 
da Central permite que o Esta-
do tenha “menos dependência 
tecnológica, mais profi ssionais 
qualifi cados e agregação de valor 
ao nosso sistema de saúde”. Para 
Marcelo, existe assim “uma opor-
tunidade de reforçar as áreas de 
pesquisa, inovação e formação 
em engenharia clínica.”

A Central recebe doações 
ou envia para consertos os 
aparelhos ou componentes do 
instrumento. O conserto ocor-
re por meio de parceria com 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai), 
Federação das Indústrias do 

Estado do Ceará (Fiec), Fun-
dação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (Funcap), Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE) e 
outros órgãos voluntários.

Na Central, é realizado o in-
ventário de todos os ventilado-
res mecânicos existentes na rede 
hospitalar do Ceará. O serviço 
de manutenção e reparo dos 
ventiladores mecânicos está 
disponível para todos os muni-
cípios cearenses. Para uma me-
lhor organização no envio para 
conserto, a Sesa orienta que os 
dispositivos sejam higienizados 
antes da entrega, em Fortaleza, e 
devem acompanhar válvula exa-
latória, diafragma/membrana, 
linha de pressão, cabo de força 
e sensor de fl uxo. Além disso, é 
preciso direcionar à Central um 
ofício de solicitação do reparo, 
com descrição do modelo e nú-
mero de série. (Lais Oliveira)

THAIS MESQUITA

 FORTALEZA E CAUCAIA zeraram 
o estoque de vacina para 1ª dose 

contra Covid-19
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Referência no tratamento 
oncológico de crianças e ado-
lescentes no Norte e Nordeste, 
a Associação Peter Pan celebra 
25 anos nesta quarta-feira, 7, e 
comemora as bodas de prata. 
Somente em 2020 foram cerca 
de 53,5 mil assistências sociais 
realizadas. Em parceria com o 
Hospital Infantil Albert Sabin, 
o Centro Pediátrico do Câncer 
(CPC) tratou aproximadamente 
1,1 mil crianças e adolescentes 
contra o câncer.

Localizado em Fortaleza, o 
equipamento possui área de 
4.995 m² formada por leitos, 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs), enfermarias, consultó-
rios médicos, além de espaços 
diferenciados como a Brinque-
doteca, Espaço do Adolescente, 
ABC+Saúde e outros para aten-
der pacientes e familiares.

Voluntária há 15 anos, Mi-
chelle Holanda é superinten-
dente da Organização Não Go-
vernamental (ONG). A gestora 
agradece aos voluntários, em-
presas, doadores, Governo do 
Estado e todos os profissionais 
que ajudam a construir a traje-
tória “de muito trabalho, amor 
e união de corações”.

“Nós temos desafios cons-
tantes e diários, ainda mais 
neste tempo de pandemia, 
quando tivemos de nos rein-
ventar”, confessa Michelle. A 
superintendente pontua ain-
da que o desafio neste mo-
mento é concluir a expansão 
do segundo andar do prédio, 
onde deve funcionar centro 
cirúrgico, além de uma sala 
de recuperação.

Lara Geovana Braga, 12, re-
cebeu a ligação das médicas 
para saber dos resultados dos 
exames no dia do aniversário 
de nove anos. Como a data era 
comemorativa, a família pediu 
para ir apenas no dia seguinte 
ao hospital. No local, as análi-
ses apontaram que a criança 
estava com leucemia.

“Alguns sintomas aparece-
ram, mas eu não sabia muito 
bem sobre isso e a minha famí-
lia não tinha muitas informa-
ções sobre a doença. Minha tia 
viu vários pontos roxos na mi-
nha perna, mas que não doíam”, 
lembra a adolescente ao reafir-
mar a importância do diagnós-
tico precoce.

“O câncer tem cura sim. 
Quando a pessoa escuta que 
está doente, ela pensa que é 
uma atestado de óbito. Mas não 
é. Existe tratamento”, incentiva 
Lara. A menina conta com mais 
de 18 mil seguidores na con-
ta pessoal do instagram, onde 
compartilha louvores e agrade-
cimento pela cura.

A jovem já finalizou a qui-
mioterapia, mas deve perma-
necer em acompanhamento 
por dez anos. A cada dois meses 
tem de ir à Associação Peter Pan 
para realizar os exames de ro-
tina. Lara diz que não conhecia 
a instituição, mas que pensava 
que seria um lugar sombrio e 
de sofrimento.

No entanto, já no primeiro 
contato a experiência foi de ale-
gria. “Infelizmente, as crianças 
que estão entrando neste pe-
ríodo de pandemia não estão 
tendo o apoio dos voluntários 
porque não podem ter contato 
pois são do grupo de risco”.

E complementa: “Todas as 
pessoas que estão no Hospital 
são muito gratas ao Peter Pan. 
Eles nos tratam com amor, ca-
rinho e proteção. Eu só devo 
gratidão. Porque hoje eu pos-
so contar meu testemunho. A 
Peter Pan me acolheu tão bem, 
me deu um amor tão grande, 
que amenizou a minha dor. Eu 
e minha família temos grati-
dão. O amor cura e eu sou pro-
va viva disso”.

| InfAntojuvEnIl | Pacientes falam com gratidão 

sobre os cuidados recebidos e gestora aponta para desafios de implementar centro cirúrgico

Referência no tratamento de 
câncer, Associação Peter Pan 
completa 25 anos
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ASSocIAÇÃo Peter Pan é mantida por 
doações e voluntariado

ÍtAlo coSme
italocosme@opovo.com.br

Universitário ficou internado e 
quer trabalhar na ONG

Medicina. Lugar de esperança

Recém-chegado com a fa-
mília em Fortaleza, Ander-
son Brito, à época com idade 
próxima a um ano e seis me-
ses, recebeu o diagnóstico de 
leucemia linfoide aguda. Por 
quatro anos, o Peter Pan foi 
o lugar de esperança para a 
criança. “Lembro de pouca 
coisa, de quando precisei fi-
car internado e vinha grupos 
de palhaços para brincar e 
descontrair as crianças”, ten-
ta rememorar o jovem hoje 
aos 21 anos.

Atualmente Anderson está 
no segundo ano de Medicina 
em uma universidade par-
ticular de Fortaleza. O gra-
duando afirma que a decisão 
partiu justamente pelo fato 
de ter passado pela quimio-
terapia. “Eu entrei no cur-
so para me especializar em 

oncologia, para poder tratar 
das pessoas da mesma forma 
que fizeram comigo, ajudar 
na cura e levar a alegria às 
famílias. Essa decisão ainda 
é muito concreta. Quem sabe 
eu não vá trabalhar onde eu 
me tratei?”, projeta.

Nestas bodas de prata da 
Associação, Anderson afir-
ma que o sentimento é de 
gratidão por ele e por todos 
os beneficiados com a ini-
ciativa. “É de uma grandeza 
enorme. Muitas famílias não 
têm condição de arcar com 
o tratamento, eu era de uma 
dessas famílias. A institui-
ção organizou tudo. Não só o 
tratamento, mas alimentação 
também e em tudo o que po-
diam me ajudar. A institui-
ção precisa ser reconhecida e 
ajudada”, parabeniza.

mil atendimentos foram 
realizados pela 
associação Peter Pan 
em 2020
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Folhinhas de Páscoa: Roberto Cabral, cujo pai, Zewaldo, se 
tornou mais quente por nos dar o gelo, o Super-Ice. 

Ângela Cysne, que uma vez declarou que festa minha era 
bom de curtir, nem que fosse atrás da cortina. 

Djacir Freire Figueiredo, cirurgião plástico .... Denise Nunes, 
do Albergue Universitário .... Mozart Machado, notário público. 

Daniel Gutierrez, do Departamento Jurídico Dias Branco .... 
Carina Bezerra, verbete do Sociedade Cearense, na cota da 
Manuel Jesuíno. 

Jesus Cintra, fazendário remido .... André Linheiro, 
mercador vinícola.

Zilma Melo .... E cantor Gustavo Serpa, todos nataliciantes de 
hoje, 7 de abril.

EDYR Rolim e Branca Pegado, cujos partintes 
maridos, Clóvis e Gervásio, serviram de exemplo 
da perfeita amizade lojista, entre elas, o Sucessor 
da Paz, Herbert Aragão. (Rodrigues)

BATIZANDO O JALECO 

Quem aparece me aplicando a Coronavac na coluna do Clóvis 
Holanda é o dr Alexandre Jarlles. 

Do Posto de Saúde aqui do Cumbuco. 

SAUDADE 

Meu online desta quarta ilustrado por uma grande amizade 
perdida. 

Com partida do irmão civil Zenilo Almada, desembargador 
Zezé Câmara passeando na Quinta Avenida, com mulher 
Jovita e viúva Mirian Férrer. 

ESCORREITO 

Minha palavra favorita para definir o depoimento do dr Elias 
Leite, da Unimed, em O POVO de sexta, é precisamente a que 
encima esta nota.

Escorreito. 

BICOS DE PENA 

Mauro Benevides tomou a frente, 
em Brasília, das condolências pela 
subida de Adauto Bezerra .... Quem 
inicialmente se lembrou da data 
que quero esquecer foi minha 
ex-copraiana Mazé Coelho, amor 
completo de pessoa .... No Ibiza, 
revejo preclaro Ciro Fernandes, que 
atravessara a rua pra almoçar com 
amigo, vindos, ambos, do Wai-Wai. 

BON MOT 

OS IDEAIS QUE 
ILUMINARAM O 
MEU CAMINHO 
SÃO A BONDADE, 
A BELEZA E A 
VERDADE. (Albert 
Einstein)

| CEARÁ |  A pesquisa registrou 47 casos de feminicídio 

em 2020 no Ceará, em relação aos 27 divulgados pela SSPDS

Pesquisa aponta 
número 74% maior de 
feminicídios do que o ofi cial

A Rede de Observatórios da 
Segurança lançou o relatório 
“A dor e a luta'', que monitorou 
em 2020 os eventos de femini-
cídio e violência contra a mu-
lher em cinco estados: Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Rio de Ja-
neiro e São Paulo. No relatório, 
o Ceará aparece com 47 casos 
de feminicídio, 74% a mais do 
que os 27 registrados pela Se-
cretaria da Segurança Pública 
e Defesa Social (SSPDS) sobre o 
mesmo ano. Dentre os estados 
monitorados, o Ceará foi o que 
apresentou maior divergência 
comparado aos números ofi -
ciais divulgados.

De acordo com a SSPDS, os 
dados estaduais são compi-
lados baseando-se nos parâ-
metros da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (Senasp) 
do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP). Em 
casos de morte de mulheres 
que inicialmente não têm a sua 
causa esclarecida, mas que no 
decorrer das investigações 
apresentam indícios de femi-
nicídio, a classifi cação é alte-
rada posteriormente para a 
tipifi cação correta no Sistema 
de Informação Policial (SIP) da 
Polícia Civil do Estado do Cea-
rá (PCCE) e incluída nas bases 
de dados da SSPDS-CE. Dos 27 
casos registrados pela pasta, 
todos os suspeitos foram indi-
ciados e 14 deles tiveram pri-
são em fl agrante.

 Segundo o relatório da Rede, 
em 58% dos casos, os crimino-
sos estavam ou estiveram em 
relacionamento afetivo com a 
vítima. Dentre as motivações 
dos crimes, brigas ou confl itos 
aparecem em 27,7% dos casos. 
Término de relacionamento 
ocorreu em 13,3%. Ciúmes ou 
suposta traição aparecem em 
7% dos casos. Além disso, dos 
21 casos de transfeminicídios 
monitorados nos estados, 13 
deles ocorreram no Ceará.

 O relatório tem como fonte 
de dados o monitoramento diá-
rio da imprensa local nos esta-
dos em que a Rede atua. Outro 
ponto frisado no relatório é o 
número de homicídios dolosos 
contra mulheres no Ceará: fo-
ram 91 casos monitorados, fi -
cando atrás apenas da Bahia.

Um dos pontos ressaltados 
no relatório é a falta de dados 
sobre raça dessas vítimas nas 
estatísticas divulgadas pelo 
órgão ofi cial. Sobre isso, a 
pasta ressalta que a estatísti-
ca no Sistema de Informação 
Policial (SIP) é feita a partir 
de informações repassadas 
por parentes, para casos de 
crimes contra a vida. Em 
outros casos, o campo não é 
preenchido em razão da sub-
jetividade da informação, o 
que gera inconsistência nos 
dados, impossibilitando a 
geração de uma estatística 
fi el ao cenário.

Para Denise Aguiar, secre-
tária executiva de políticas 
públicas para mulheres da 
Secretaria de Proteção Social 
do Governo do Estado, o racis-
mo tem implicação direta na 
violência contra as mulheres 
de todas as pertenças étni-
co-raciais, mas com maior 

repercussão contra as mulhe-
res negras. “A lei do feminicí-
dio é muito recente e não tem 
diretrizes para a coleta de da-
dos, o que está nos estimulan-
do a pensar, junto à Secretaria 
da Segurança Pública e Defesa 
Social, o estabelecimento de 
indicadores como pertença 
étnica, identidade de gênero, 
orientação sexual, entre ou-
tros, para obtermos maiores 
dados sobre esse tipo de cri-
me”, pontua. 

Na maioria dos casos, o fe-
minicídio é o último estágio 
de uma cadeia de agressões. 
É comum que antes disso as 
vítimas já tenham passado 
por outros tipos de violências, 
como a psicológica e a física. 
De acordo com Denise, quando 
a denúncia é realizada numa 
delegacia especializada, a de-
legada verifi ca o crime envol-
vido, dentre os cinco tipos de 
violência contra a mulher que 
são tipifi cados.

De acordo com o Institu-
to Maria da Penha, esse ci-
clo consiste num evento onde 
acontece aumento de tensão, 
depois o ato de violência e por 
último o arrependimento do 
agressor, até que esse ciclo re-
tome novamente. Denise frisa 
que em muitos casos acom-
panhados pela Casa da Mulher 
Brasileira, esse ciclo começa 
na violência patrimonial. “O 

ALICE SOUSA

alice.sousa@opovo.com.br

ESPECIAL PARA O POVO

ciclo de violência aumenta e 
as mulheres fi cam com medo 
de sair dos relacionamentos e 
passar difi culdades. A mulher 
fi ca presa dentro daquela de-
pendência econômica e todos 
dentro daquele ambiente fa-
miliar são afetados pelo pro-
cesso da violência”, explica.

Outro ponto que difi culta o 
acesso dessas mulheres à legis-
lação é a falta de sensibilidade 
dos agentes de segurança em 
unidades que não são especia-
lizadas em violência de gênero. 
Sobre esse assunto, Denise ce-
lebra a criação do projeto Sala 
Lilás, que consiste na capaci-
tação dentro das delegacias. O 
projeto deve ser lançado ainda 
neste ano em parceria com a 
SSPDS e a vice-governadoria.

Denúncias de violência contra 
a mulher podem ser realiza-
das pelo 180 ou através das 
delegacias especializadas. A 
Polícia Civil conta com delega-
cias especializadas em defesa 
da mulher em Fortaleza, Pa-
catuba, Caucaia, Maracanaú, 
Crato, Iguatu, Juazeiro do 
Norte, Icó, Sobral e Quixadá 

SERVIÇO

casos de feminicídio 
foram registrados pela 
Rede de Observatórios 
da Segurança em 2020

47
casos de feminicídio 
foram registrados no 
Ceará pela SSPDS 
em 2020

27
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C
omeçou ontem o pagamen-
to do novo auxílio emergen-
cial para socorrer famílias 
vulneráveis no período da 
pandemia do novo coro-
navírus. Os valores variam 

entre R$ 150 e R$ 375, dependendo da 
composição familiar. A quantia — que 
será paga durante quatro meses — 
está bem abaixo do que foi transferido 
no ano passado, quando os benefi ciados 
fi zeram jus a cinco parcelas de R$ 600 e 
quatro de R$ 300, com mulheres chefes 
de família recebendo o dobro do valor. 

O recurso total destinado pelo gover-
no ao pagamento em 2021 será de R$ 44 
bilhões, sendo que no ano passado foram 
gastos cerca de R$ 300 bilhões, com o au-
xílio alcançando 68 milhões de pessoas, 
número que será reduzido este ano. Além 

do valor menor, aqueles que dependem de 
ajuda fi nanceira fi caram longos três me-
ses sem nenhum tipo de apoio fi nanceiro, 
pois a última parcela do benefício anterior 
foi paga no fi m do mês de dezembro.

É óbvio que, dessa forma, será mais 
difícil ainda pedir às pessoas que fi -
quem em casa, respeitando medidas de 
isolamento social, pois não conseguirão 
manter-se com o benefício. Para mos-
trar a insufi ciência do novo auxílio, bas-
ta comparar com o preço da cesta bási-
ca em Fortaleza, que fi cou R$ 475 no mês 
de março. Além disso, frente à urgência 
da situação, é inaceitável que essa me-
dida tenha demorado tanto tempo para 
ser tomada.

O fato é que o auxílio emergencial não 
deveria ter sido suspenso, e medidas 
para aliviar a situação das empresas 

— como um novo Refi s e a reedição 
do Programa Emergencial do Emprego 
e da Renda (BEM), por exemplo — já 
deveriam estar em funcionamento. Em 
vez disso, o Ministério da a Economia 
ainda discute como resolver problemas 
no orçamento de 2020, aprovado recen-
temente no Congresso. O orçamento é 
alvo de duras críticas por ter se trans-
formado em uma peça de fi cção ao cor-
tar verbas de despesas obrigatórias.

Como se o problema não fosse com-
plexo o sufi ciente, o presidente Jair Bol-
sonaro ajuda a agravá-lo. Recentemen-
te, em vez de elogiar governadores que 
estavam criando programas de ajuda fi -
nanceira em seus estados, preferiu criti-
cá-los, como se a medida fosse negativa. 
No mesmo empuxo, atacou a política de 
isolamento social, medida recomendada 

por cientistas do mundo inteiro, com-
provadamente efi caz para evitar a cir-
culação do vírus da Covid-19 e reduzir a 
transmissão da doença.

O comportamento do presidente está 
fazendo com que cada vez se torne mais 
negativa a avaliação de seu governo. Vá-
rios segmentos sociais, incluindo a cúpula 
do Exército, vêm demonstrando contra-
riedade pela forma irresponsável como ele 
conduz o País, com relação à pandemia, à 
política externa ou à economia. O pedido 
de demissão de três comandantes milita-
res, uma carta de empresários com mais 
de 1.500 assinaturas e um manifesto de 
seis presidenciáveis, cinco dos quais vota-
ram nele em 2018, com críticas severas ao 
presidente, são provas eloquentes de que 
Bolsonaro ultrapassou todos os limites 
aceitáveis para um chefe de Estado.. 

Auxílio emergencial reduzido e com atraso

somos o país com maior número de mor-
tes em março. Em números ajustados 
pela faixa etária, em apenas oito países, 
de 178 pesquisados, se morre mais por co-
vid. O risco de morrer por covid no Brasil 
é quase quatro vezes maior que no resto 
do mundo. Vivemos um colapso hospita-
lar, na iminência de um colapso funerário. 
Uma tragédia que mostra o fracasso das 
políticas de enfretamento.

É preciso cobrar responsabilidades: 
moral, política e jurídica. Quantas mor-
tes poderiam ter sido evitadas se as va-
cinas tivessem sido compradas a tempo, 
se houvesse coordenação nas políticas 
de isolamento social e auxílio fi nancei-
ro? Não estamos diante de uma escolha 
duvidosa. No caso brasileiro, era possível 
prever o desastre. A morte foi uma esco-
lha consciente. 

nagibmj@gmail.com

Temos um severo défi cit de cidadania. 
Tenho a impressão que a maioria dos bra-
sileiros pensa que direitos são favores que 
os políticos concedem ao povo. Talvez por-
que fui criado em meio a pessoas pobres, 
no interior do Ceará, onde o clientelismo e 

o patrimonialismo ainda 
são arraigados. Mas há 
outras pistas. Aderimos 
facilmente aos políticos e 
a suas ideias, defendemo
-los apaixonadamente, 
como se fossem nossos 
pais ou fi lhos. Frequen-
temente acreditamos na 
fi gura do salvador da pá-

tria. Precisamos de heróis.
A cidadania é quando tomamos o des-

tino em nossas próprias mãos. A sub-
serviência é quando colocamos nosso 

destino nas mãos de alguém, suposta-
mente mais poderoso ou capaz. A demo-
cracia vale pouco sem capacidade para a 
cidadania.

Isso sempre me intrigou. Por que agi-
mos assim? Temos difi culdade em cobrar 
responsabilidade dos políticos e adminis-
tradores públicos. Constrangemo-nos. 
Sentimos que somos mal educados ou 
grosseiros. Gostamos de ser cordiais, 
como diria Buarque de Holanda. Talvez 
tenhamos medo. Os políticos são pode-
rosos, nós não. Talvez não nos julguemos 
parte da solução. O problema é deles, não 
meu. Talvez não nos sintamos atingidos. 
Eles que resolvam. Talvez não nos julgue-
mos parte do problema. Sou um mero ci-
dadão, o que posso fazer?

Em um ano, somamos mais de 320 mil 
mortos pela covid. Em números absolutos, 

Covid, Cidadania e Responsabilidade

Juiz Federal, 

professor da 

UniChristus

Nagibe Melo

antonio.escriturasdautopia@gmail.com

Estive escutando a música “Strange 
Fruit” (Estranho Fruto), de Lewis Allan, 
cantada por Nina Simone (EUA), que fala de 
uma sociedade tomada pelo ódio: “Árvores 
do sul/ Carregam frutos estranhos/ Sangue 
nas folhas/ E sangue nas raízes.” No Brasil, 

durante séculos, corta-
ram fl orestas, plantaram 
cana-de-açúcar, café, 
fumo, algodão, implan-
taram a escravidão - do 
negro da terra (índios) e 
do negro da África, e se-
mearam a dor, o sangue, 
a vergonha de um país 
colonizado, cuja classe 

dominante sempre viveu e vive da explo-
ração mais desumana. Hoje planta soja, e o 
sangue continua jorrando nas raízes. 

A voz de Nina, falando de linchamentos, 

é uma navalha a nos cortar a alma: “Cor-
pos negros/ Balançando na brisa do sul/ 
Fruto estranho pendurado/ Das árvores 
de álamo.” Sem colheitas, aqui os estra-
nhos frutos caem no chão, varados pelas 
balas ou vitimados pelas pandemias e ou-
tras mazelas. Uma emoção que cresce em 
intensidade, quando vivemos a tragédia 
causada pela Covid-19, diante do descaso 
do governo federal e da quase totalidade 
das classes dominantes brasileiras. 

Os campos da morte se alastram. Es-
ses corpos amontoados em sacos plásti-
cos, quem são? O de cima José, o operário 
da construção civil; o corpo que agonizou 
no corredor do hospital é de Maria – ca-
beleireira (mãe de sete fi lhos); o caído no 
chão, ao lado da enfermeira rendida, é 
de Carolina – a fl orista; na cova comum, 
mais larga, estão Antônio, Rosa, Claudinor, 

Francisco, Madalena, Cícero, Gertrudes, 
Marion, Pedro, Celestino, Leidiana... Cen-
tenas de milhares de pessoas cujas histó-
rias se perderam... Em quanto tempo se 
dizem os nomes de trezentos mil mortos? 
E se fôssemos contar as suas vidas e narrar 
as lágrimas e as dores de seus familiares e 
amigos, quantos anos levaríamos? 

Pesa um estranho silêncio, a imobili-
dade da morte, em um país que se de-
compõe. No Brasil, os estranhos frutos 
não balançam nas árvores, mas agoni-
zam nas favelas e nos corredores dos 
hospitais, são amontoados em valas co-
muns. Estranhos frutos de um país que, 
perdido de si mesmo, hoje assiste bestia-
lizado ao plantio do ódio e da morte. É 
intensa a resignação dos que marcham 
em silêncio para os matadouros. Onde 
está a dignidade da insubmissão? 

Estranhos frutos

Cineasta e escritor

Rosemberg Cariry 

ana.carneiro@mpce.mp.br

Quando o coronavírus foi detectado, o 
Estado do Ceará e o Município de Fortaleza, 
inicialmente, imprimiram medidas mais 
duras para proteger a população. Mui-
tas empresas paralisaram as atividades e 
até fecharam defi nitivamente e, com isso, 

a quantidade de ônibus 
teve drástica redução.  
Aos poucos, as atividades 
econômicas retornaram, 
a população voltou a cir-
cular e a demanda pelo 
transporte público au-
mentou. Na contramão, a 
frota diminuiu, impedin-
do o distanciamento para 

quem não pode trabalhar de casa.
A situação chegou ao ponto de o Ministé-

rio Público ingressar com ação civil pública 

pleiteando o retorno de 100% da frota em 
Fortaleza, nas horas de pico. Atualmente, o 
MP aguarda decisão do Tribunal de Justiça 
sobre o assunto. Quem conhece a densida-
de demográfi ca da Capital, sabe que a fro-
ta nunca atendeu de forma confortável a 
população, especialmente nos horários de 
maior movimento. Segundo estudos junta-
dos na ação do MPCE, o transporte público 
é o segundo local de maior contágio, per-
dendo somente para os hospitais. No en-
tanto, desde o início da pandemia, vemos 
preocupação com praias, festas e demais 
eventos, o que é legítimo, mas com foco nos 
que não querem, muitas vezes, se proteger, 
enquanto trabalhadores que querem cum-
prir o distanciamento são obrigados, por 
ausência de outra forma, a se aglomerarem 
em coletivos lotados.

Gestores públicos anunciaram mais 200 
ônibus nas horas de pico, representando 
88% da frota circulante. Isso não é sufi -
ciente para usuários manterem o distan-
ciamento em linhas sempre lotadas. Em 
tempos de pandemia, o correto seria au-
mentar pelo menos 200%, para que o iso-
lamento pudesse ocorrer. Contudo, quem 
decide não anda de ônibus. Seria interes-
sante que os gestores andassem, pois não 
basta conhecerem o problema, devem sen-
ti-lo. Nesse ponto, a vida parece que fi cou 
para os discursos, ou a “economia” de pou-
cos fi cou em primeiro lugar. Que o rigor 
utilizado na fi scalização dos restaurantes 
e demais estabelecimentos, em nome da 
proteção da vida e da saúde da população, 
seja também utilizado na fi scalização dos 
terminais e transportes públicos. 

Transmissão de Covid nos ônibus

Promotora de Justiça, 

titular da Promotoria de 

Defesa da Saúde Pública

Ana Cláudia Uchoa
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IdeIas

as notíCias reproduzidas nesta 

seção obedeCem à graFia da 

époCa em que Foram publiCadas.

A reviravolta da anulação das conde-
nações do ex-presidente Lula pode pa-
recer um roteiro de ficção científica para 
leigos e iniciantes em Direito, mas é só o 
Brasil mesmo e suas profundas contradi-
ções, que também notabilizam o sistema 

de justiça. O Brasil não 
é para principiantes, já 
disseram Tom Jobim 
ou Darcy Ribeiro. 

A novidade que 
causou perplexidade a 
muitos, mas não para 
nós, foi o timming do 
Supremo em reconhe-
cer a saga de ilegali-

dades, precipitada por uma repentina 
decisão do Ministro Fachin, um notório 
lavajatista, que sacrificou a operação 
para tentar evitar o julgamento da sus-
peição do ex-juiz Moro, assim declarado 
pela maioria da Segunda Turma do STF. 

O alerta de Darcy ou de Tom quase 
se comprovou e observamos o ministro 
Kassio Nunes, com conhecido históri-
co garantista, votar pela não suspeição. 
Resta-nos agora acompanhar os desdo-
bramentos sem incorrer no apelo a um 
velho clichê: a justiça tarda mas não fa-
lha. Sabemos que ela tarda e falha, e não 
propriamente por razões jurídicas, que 
não faltam, desde o início, para anular as 
condenações de Lula, as quais foram re-
latadas uma a uma no julgamento da Se-
gunda Turma e pelo próprio Fachin. Mas 
ao guardar a Constituição, síntese maior 

das decisões políticas da nação brasilei-
ra, as decisões do Supremo são também 
políticas, tendo a mesma natureza do seu 
objeto, como não poderia ser diferente. 

Rousseau, em “O Contrato Social ou 
Princípios do Direito Político”, já alertara 
para a natureza essencialmente políti-
ca do Direito. Isso explica o timming do 
STF em decidir pela anulação das con-
denações de Lula, sete anos depois do 
começo de tudo. Afinal, o clima agora é 
outro, mais seguro para reconhecer ile-
galidades cujo reconhecimento possa 
favorecer Lula: um (des)governo federal 
já majoritariamente impopular, fracasso 
dos militares na direção de seus cargos 
no governo civil (quando não o abando-
naram), incompetência de uma gestão 
econômica neoliberal e descrença de 
parte do povo em seus heróis e mitos, a 
partir de conversas reveladas e de uma 
pandemia agravada por insanidade de 
autoridades federais. 

Não concluímos concordando com 
a prevalência do aspecto político do 
STF sobre o jurídico, apenas que pre-
cisamos compreender um pouco mais 
além, para aprender com a história e 
abandonar a crença na neutralidade do 
sistema de justiça. Se ninguém pode ser 
o “ó do borogodó”, como disse Gilmar 
Mendes em seu voto, nem por isso deve-
mos entender que ninguém mais assim 
se comportará. Apenas chegou a vez 
do “cancelamento” do “Moroborogodó”, 
outros virão. Aprenderemos? n

Moro, Supremo 
ou todos nus?

cynaramariano@gmail.com

doutora em direito e 

professora da uFC

cynara monteiro mariano

O Brasil vive um momento dramá-
tico e sombrio. Estamos vivenciando o 
contágio acelerado e descontrolado da 
Covid, acompanhado do negacionis-
mo, da má gestão e de uma crise sa-
nitária e econômica sem precedentes. 

Não temos um Pre-
sidente da Repúbli-
ca empenhado em 
ajudar ou trabalhar 
pelo povo. 

A cadeira no Pa-
lácio do Planalto 
é ocupada por um 
homem que gasta 
seu tempo com de-

sunião, desinformação e provocações 
que não levam a nenhum lugar senão 
a perda de tempo e, principalmente, 
de vidas. Temos hoje mais de 3 mil 
pessoas morrendo todos os dias víti-
mas da pandemia.

O momento pede responsabilida-
de e atitude. Por isso, entendo que o 
Senado Federal, através do seu pre-
sidente, Senador Rodrigo Pacheco, 
deve assumir um papel protagonista 
e trabalhar por mais vacinas. Só a va-
cinação em massa e de forma célere 
vai minimizar os terríveis efeitos da 
pandemia. Ele deve sim procurar a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
assim como outros Países, como os 
EUA, Rússia, Reino Unido e a China, 
para pedir ajuda emergencial com 
imunizantes e medicamentos.

A Comissão de Relações Exteriores 
do Senado, da qual faço parte, num 
movimento acertado e oportuno, já 
propôs esse alerta internacional de 
ajuda ao Brasil. Foi a forma que encon-
tramos de dar visibilidade às urgên-
cias do País e de buscarmos uma união 
de forças em favor do nosso povo.

Não é hora de lutas políticas, mas 
já não tenho mais esperança que o 
atual Governo possa responder ao 
caos instalado. Quando vemos um 
Presidente que não tem sequer a 
capacidade demonstrar empatia ou 
solidariedade com as famílias das ví-
timas da Covid é porque já não existe 
qualquer sentimento humanitário 
com o terrível desassossego que os 
brasileiros estão passando.

O senhor Jair Bolsonaro perdeu as 
condições conceituais, éticas e objeti-
vas de manter-se na gestão da saúde, 
que apesar de contar com um novo 
ministro (mais um!) continua sem 
liderar um combate efetivo e corre-
to contra a pandemia. Estamos sem 
rumo, direção, e quando isso acon-
tece é preciso coragem para mudar. 
E o Senado Federal pode ser o agente 
dessa mudança, a começar por fazer 
esse apelo internacional por mais va-
cinas e medicamentos. 

O Brasil se tornou o epicentro mun-
dial da pandemia e sabemos que o vírus 
não respeita as fronteiras. A ajuda ao 
nosso povo é uma ajuda à civilização. n

Combate à Covid; 
responsabilidade e atitude

sen.jarbasvasconcelos@senado.leg.br

senador por 

pernambuco

Jarbas vasconcelos

Há 55 anos
1966. vIETNAm

Americanos evacuados de cidade rebelde

Todos os norte-americanos não-militares da cidade sul-
vietnamita de Hue vão ser evacuados – anunciou, hoje, 
um porta-voz do Departamento de Estado. O informante 
não deu detalhes, nem especificou os motivos desta 
medida, mas deixou entrever que na cidade aumentaram 
as manifestações anti-governamentais e, ao que parece, 
anti-norte-americanos.

1966. EcoNomIA

Govêrno instala sociedades mistas

Três importantes sociedades de economia mista estão 
sendo instaladas ou criadas, no momento, pelo Governo 
do Ceará. Sabe-se que este Estado foi o primeiro do País a 
entregar a uma sociedade de economia mista a exploração 
de seus portos, o que vem obtendo êxitos consideráveis. 
As sociedades de economia mista que estarão funcionando 
são: Companhia de Sondagens e Perfurações (Cocesp), 
Companhia Cearense de Pesca (Cepesca), Citelc.

Há 45 anos
1976. cIDADES

Ambulantes: um drama sem solução

Num desabafo, o diretor do Departamento de Vigilantes da 
Secretaria de Serviços Urbanos, disse que “não vejo solução para o 
problema dos vendedores ambulantes, porque não existe área para 
que eles possam trabalhar”. De qualquer maneira, garantiu que 
a Prefeitura não está de braços cruzados e ontem mesmo foram 
retirados, temporariamente, da Praça Castro Carneiro (da Estação), 
todos os ambulantes de frutas, além das bancas que utilizam 
fogareiros e vendem alimentos em locais fixos.

1976. SAÚDE

População cura a gripe como pode

Enquanto no Ceará e em outros Estados brasileiros a população vai 
curando a gripe como pode, na América do Norte, mais precisamente 
nos Estados Unidos, prepara-se amplo programa de vacinação para 
prevenir contra o novo virus que ameaça de gripe todo o País. Por 
suas características, a atual gripe está sendo comparada a gripe 
denominada “espanhola”, que entre os anos de 1918 e 1919, matou 
milhões de pessoas em todo o mundo.exto história

Há 85 anos
1936. comUNIcAÇÕES

Estações Radio Amador 

suspensas

Comunicam-nos da Diretoria Regional dos Correios 
e Telegrafos neste Estado: ‘Até ulterior deliberação, 
ficam suspensas todas as permissões dadas 
para funcionamento de Estações Radio Amador. 
Cientifica-se aos interessados que não poderão 
fazer qualquer irradiação, sob pena de apreensão 
de suas estações. 

1936. brASIL

A Cultura algodoeira em Goiaz

Goiaz, um estado que até pouco tempo vivia 
esquecido do restante do país e sobretudo dos 
nossos homens publicos, entrou, nestes ultimos 
anos, num periodo de trabalho e de realizações, 
dado o interesse do seu atual governo, no tocante 
à movimentação dos elementos de sua riqueza e 
as fontes de produtividade.
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O Fortaleza não marcava um 
gol de falta desde julho do ano 
passado. O jejum foi quebrado 
ontem, no Castelão, com cobran-
ça de Yago Pikachu aos 34 minu-
tos do segundo tempo. O tento 
contra o Ypiranga-RS valeu a 
classificação do Tricolor para a 
terceira fase da Copa do Brasil 
e a quantia de R$ 1,7 milhão de 
cota pelo avanço.

Não fosse a bola parada, que 
garantiu o 1 a 0 para o Forta-
leza sobre o time de Erechim, 
a decisão do classificado teria 
saído das penalidades. O 0 a 0 
teimoso se justificava por um 
jogo de pouca inspiração por 
parte das duas equipes, prin-
cipalmente no segundo tempo. 
Os altos números de rebatidos, 
cruzamentos errados e perda 
de posse de bola, por exemplo, 
foram um reflexo claro da par-
tida de baixo nível técnico.

Mesmo assim, o Tricolor 
conseguiu criar algumas boas 
chances de marcar e poderia 
ter passado pelo Ypiranga sem 

muita dificuldade. Faltaram, no 
entanto, boas conclusões. O go-
leiro Deivity fez duas defesas im-
portantíssimas. Uma no desvio 
de Matheus Vargas, na pequena 
área, após cruzamento de Rob-
son, aos 15 do primeiro tempo; 
outra com o pé direito, após fi-
nalização de Pikachu na grande 
área, aos 32 da segunda etapa, 
no lance que precedeu a bela co-
brança de falta do ponta-direita.

Quando o goleiro do time gaú-
cho não interveio, a trave ajudou, 
parando cabeçada de Wellington 
Paulista pouco antes do interva-
lo. Felipe Alves não fez nenhuma 
grande defesa, mas tomou al-
guns sustos. O Ypiranga teve ri-
gorosamente uma chance clara, 
que veio no último lance da pri-
meira etapa, em cruzamento de 
Caprini. Para sorte do Tricolor, 
Jean Silva chegou um segundo 
atrasado. No segundo tempo, o 
Canário assustou de novo em ca-
beçada de Mossoró, que desviou 
na zaga e por pouco não pegou o 
arqueiro do Leão de surpresa.

As duas equipes até que bus-
cavam jogo o tempo inteiro, tan-
to que davam espaço para con-
tra-ataques dos dois lados, mas 
ambos não viviam noite de ins-
piração ofensiva. Enderson Mo-
reira chegou a trocar Matheus 
Vargas, que havia ido bem na 

primeira etapa, por Lucas Cris-
pim, na tentativa de melhorar a 
produção, mas o Tricolor viu o 
Ypiranga aumentar as investi-
das, mesmo sem qualidade.

Depois do gol de Pikachu, que 
entrou já na metade do segun-
do tempo, o Leão ainda teve a 
chance de fazer mais um, numa 
roubada de bola de David, em 
que ele invade a área e rola para 
Isaque. Com gol praticamente 
aberto, o atacante viu o goleiro 
adversário fazer milagre para 
impedir a ampliação do placar.

Pela produção, o jogo bem que 
poderia ter terminado no tempo 
regulamentar da segunda etapa, 
mas uma disputa de cabeça envol-
vendo Crispim e Clayton fez o jo-
gador do Ypiranga precisar sair de 
ambulância do estádio. Aparente-
mente, ele teve um afundamento 
facial perto do olho esquerdo. O 
acréscimo foi de sete minutos.

Se por um lado faltou inspi-
ração, por outro o Fortaleza fez 
o necessário na Copa do Brasil 
e avançou — tal qual contra o 
também gaúcho Caxias, fora de 
casa. A partir da próxima fase 
são duas partidas por confron-
to e o clube poderá arriscar um 
pouco mais. A pressão de cair 
cedo em perigosos jogos únicos 
passou e o clube já acumula mais 
de 3 milhões somente no torneio.

brennoreboucas@opovo.com.br

| Copa do Brasil | Ponta-direita marca golaço de falta, fortaleza vence o 
YPiranga e avança à 3ª fase. gol vale vaga e cota de r$ 1,7 milhão ao tricolor 

Pikachu, eu 
escolho você
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Yago Pikachu comemora o primeiro 
gol no Fortaleza, que já rendeu 

quase r$ 2 milhões ao clube

brenno rebouças

Fortaleza
4-3-3: Felipe alves; tinga, 
Quintero, Wanderson, 
Carlinhos; Matheus Jussa, 
Éderson (Felipe), Matheus 
Vargas (Crispim); robson 
(Pikachu), Wellington Paulista 
(isaque), david (Coutinho). 
Técnico: enderson Moreira

Ypiranga-RS
4-3-3: deivity; Muriel, 
reinaldo, Kanu e zé Mário; 
Mikael (revson), Clayton 
(Fidélis), Mossoró (dija 
baiano); Jean Silva; Quirino 
(Silvano), Caprini. 
Técnico: Júnior rocha. 
 

Local: Castelão, em Fortaleza-Ce
Data: 6/4/2021
Horário: 21h30min
Árbitro: Marcelo de lima 
Henrique-rJ
assistentes: eduardo Gonçalves 
da Cruz-MS e leandro dos 

Santos ruberdo-MS 
Gol: 34min/2ºt - Pikachu cobra 
falta e marca
cartões amarelos: Fidélis (Ypi)
renda e público: não houve, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus

Copa do Brasil 2021
roTeIro Do Jogo

1x0

dias fazia desde o último 
gol de falta do Fortaleza

267
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Há mais de um ano invencí-
vel na Copa do Nordeste, o Cea-
rá pode atingir neste sábado, 10, 
diante do Salgueiro, no Castelão, 
a relevante marca de 20 jogos 
seguidos sem perder na compe-
tição regional. O clube de Poran-
gabuçu já tem a maior sequência 
invicta da história do torneio e 
pode ampliar.

O Vovô alcançou o recorde de 
invencibilidade no Nordestão na 
quarta rodada da edição de 2021, 
quando empatou em 0 a 0 com 
o Fortaleza, no primeiro Clássi-
co-Rei da temporada. A maior 
marca anterior era do Náutico 
de 2001, com 15 partidas de in-
vencibilidade. De lá pra cá, o Al-
vinegro só aumentou a própria 
sequência. A equipe ostenta dez 
vitórias e nove empates, com 32 
gols marcados e 13 sofridos.

O 19º jogo invicto foi assegu-
rado em grande estilo, no sábado 
passado, quando o Ceará goleou 
o Sport-PE por 4 a 0 e quebrou o 
tabu de nunca ter vencido os per-
nambucanos na Ilha do Retiro. 
Classificado de forma antecipada 
para o mata-mata deste ano na 
competição regional, o Vovô che-
ga para a oitava e última rodada 
da primeira fase motivado para 
garantir a liderança do Grupo A.

A sequência do escrete do 
Porangabuçu teve início em 26 
de janeiro de 2020, na estreia na 
Copa do Nordeste da tempora-
da passada. Na ocasião, o Ceará 
ficou no empate em 2 a 2 com o 
Freipaulistano-SE. Era o ponta-
pé da campanha que resultaria 
no bicampeonato invicto do Nor-
destão e na consagração do time 
comandado por Guto Ferreira. 
Vina encerrou a participação no 
torneio como o craque e artilhei-
ro do torneio, com cinco gols.

Em 2020, o Alvinegro foi alvo 
de desconfiança da torcida após 
cinco empates seguidos até a 
quinta rodada do torneio. Neste 

período, o treinador Argel Fucks 
foi demitido e Enderson Moreira 
assumiu o cargo. O hoje técnico 
do Fortaleza conquistou os dois 
primeiros triunfos do Vovô na 
competição, com goleada de 4 a 
0 sobre o River-PI e vitória aper-
tada por 2 a 1 diante do Sport. 
Logo em seguida houve a para-
lisação do futebol devido à pan-
demia da Covid-19.

Enderson deixou o cargo para 
assumir o Cruzeiro-MG e o Cea-
rá contratou de forma imediata 
Guto Ferreira. Para conclusão 
do Nordestão, a reta final do tor-
neio foi realizada em sede única, 
em Salvador (BA). Sob o coman-
do do “Gordiola”, o Vovô engatou 
sequência de cinco vitórias se-
guidas e ficou com a “Orelhuda”. 
A equipe terminou a edição com 
21 gols marcados, melhor ataque 
da Lampions, e dez sofridos.

Em 2021, o Ceará deu início a 
campanha sob altas expectati-
vas com status de forte candi-
dato ao título e investimentos 
milionários na montagem do 
elenco. Nos três primeiros jogos, 
Guto escalou times alternativos 
sem as principais peças e con-
quistou um triunfo e dois empa-
tes. A partir da quarta rodada, 
no Clássico-Rei, o técnico man-
dou a campo força máxima com 
Vina, Mendoza e companhia.

O time empatou com o For-
taleza e Botafogo-PB. Nestes 
dois duelos, Gordiola manteve 
praticamente a mesma esca-
lação. O entrosamento e o de-
sempenho esperados vieram 
nas rodadas mais recentes, 
quando o Alvinegro dominou 
e bateu CSA e Sport, retoman-
do a liderança do grupo A. No 
Nordestão 2021 são três vitó-
rias e quatro empates, com 11 
gols marcados e três sofridos.

A possibilidade de atingir a 
marca de 20 jogos invicto é ex-
pressiva e ressalta a força do 
Ceará no protagonismo do fute-
bol nordestino. Conquistar mais 
uma Copa do Nordeste, que seria 
a terceira em sete anos, mantém 
o clube na busca de se tornar a 
principal equipe da região.

aurelio alves

19 jogos sem perder 
e contando...
| Copa do Nordeste | Ceará busCa marCa de 20 partidas ConseCutivas inviCto no torneio 
regional. atual Campeão, vovô já detém a maior sequênCia sem revezes do Certame

Lucas mota

lucasmota@opovo.com.br

vina é o artilheiro do Ceará na 
sequência invicta pelo Nordestão

Fortaleza BC volta a vencer
NBB. Carcalaion derrotou o Franca por 84 a 69

O Fortaleza Basquete Cea-
rense se reencontrou ontem. No 
ginásio da Asceb, em Brasília — 
sede única da reta final da pri-
meira fase do Novo Basquete Bra-
sil (NBB) —, o Carcalaion venceu 
o Franca por 84 a 69 e voltou a 
triunfar após quatro derrotas 
consecutivas na competição — 
duas delas desde a retomada do 
torneio na capital federal.

O resultado deixa a campanha 
do Tricolor no NBB com 50% de 
aproveitamento, com 14 vitórias 
e 14 derrotas, em oitavo, encos-
tado no próprio Franca, que ven-
ceu metade dos seus 30 jogos. 
Restam duas rodadas para o fim 
desta etapa do certame, que se 
encaminhará para o mata-mata.

A equipe cearense já está 
classificada para a pós-tempo-
rada. Caso vença Campo Mourão 

e Paulistano, em partidas mar-
cadas para os dias 10 e 13 de 
abril, em Brasília, o Carcalaion 
avança em sétimo e encara o 10º 
colocado da primeira fase nas 
oitavas de final. Caso contrário, 
ainda pode ser ultrapassado por 
Unifacisa e Mogi das Cruzes.

Contra os paulistas, os cea-
renses foram dominantes em 
três dos quatro quartos do jogo. 
Logo de início, o Fortaleza BC fez 
24 a 9. Contudo, a diferença no 
placar foi quase completamen-
te perdida na segunda etapa, 
quando o Franca venceu por 26 
a 12 e reduziu para um ponto a 
distância. Mas, após o intervalo, 
o Carcalaion impôs bom ritmo 
de jogo e venceu ambas as par-
ciais por, 24 a 17 e fechou o pla-
car em 84 a 69.

Individualmente, o grande 

destaque do Carcalaion foi o pivô 
Mathias, que conseguiu um du-
plo-duplo, com 10 pontos e 15 
rebotes. Ele também contribuiu 
com dois tocos e duas roubadas 
de bola. O cestinha da equipe 
cearense foi o ala-pivô Sualis-
son, que fez 21 pontos. Passando 
a bola, o armador Cauê Verzola 
foi o mais efetivo, com sete as-
sistências.

Contudo, o jogador que 
mais marcou pontos no em-
bate foi Lucas Dias, ala-pivô 
de Franca, que anotou 24 pon-
tos. Ele é ainda o cestinha do 
NBB, com 23,3 pontos por jogo. 
O vice-cestinha do torneio é 
o ala Desmond Holloway, dom 
Carcalaion, com 20,3 pontos 
de média. Ele fechou o jogo de 
ontem com 17. (Gabriel Lopes 

/ Especial para O POVO)

luisa Xavier/Fortaleza basquete CeareNse

suaLisson foi o cestinha do Fortaleza 
basquete Cearense, com 21 pontos

SequênCia Sem perder na Copa do nordeSte

ceará sporting cLub

campanHa De 2020
Ceará 2x2 Frei Paulistano 
(fase de grupos)
Fortaleza 1x1 Ceará (fase de 
grupos)
abc 0x0 Ceará (fase de 
grupos)
Ceará 2x2 bahia (fase de 
grupos)
Ceará 2x2 botafogo-Pb (fase 
de grupos)
river-Pi 0x4 Ceará (fase de 
grupos)
Ceará 2x1 sport (fase de 

grupos)
crb 1x2 Ceará (fase de 
grupos)
Ceará 1x0 vitória (quartas de 
final)
Fortaleza 0x1 Ceará 
(semifinal)
Ceará 3x1 bahia (1º jogo da 
final)
bahia 0x1 Ceará (2º jogo da 
final)

campanHa De 2021
abc 1x1 Ceará (fase de 

grupos)
Ceará 3x1 vitória (fase de 
grupos)
altos 0x0 Ceará (fase de 
grupos)
Ceará 0x0 Fortaleza (fase de 
grupos)
botafogo-Pb 1x1 Ceará (fase 
de grupos)
Ceará 2x0 Csa (fase de 
grupos)
sport 0x4 Ceará (fase de 
grupos)
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A disputa das quartas de 

fi nal da Liga dos Campeões 
da Uefa começou ontem com 
duas partidas. No estádio Al-
fredo Di Stefano, em Madri, o 
Real Madrid-ESP venceu o Li-
verpool-ING por 3 a 1. O ata-
cante brasileiro Vinícius Jú-
nior, ex-Flamengo-RJ, marcou 
duas vezes para os espanhóis, 
enquanto Asensio fez o ou-
tro tento dos merengues. Sa-
lah descontou para os Reds. Já 
no Etihad Stadium, em Man-
chester, o Manchester City-ING 
derrotou o Borussia Dortmun-
d-ALE por 2 a 1. De Bruyne e 
Foden fi zeram os gols dos Citi-
zens, enquanto Reus marcou o 
dos aurinegros.

Para os jogos de vol-
ta, marcados na próxima 
quarta-feira, 14, o Real 
Madrid pode avançar até 
perdendo por um gol, en-
quanto o Manchester City 
joga pelo empate. 

No Anfi eld, o Liverpool  jo-
gará por um 2 a 0 para eli-
minar os merengues. Triun-
fo por três ou mais gols a 
favor dos ingleses também 
classifi ca os Reds. Na outra 
partida, triunfo simples, por 
1 a 0, garante vaga para o 
Borussia Dortmund en-
tre os quatro melhores da 

Champions. Vitória por pelo 
menos dois tentos de dife-
rença também são sufi cientes 
para os alemães. Em caso de 
inversão dos resultados desta 
terça-feira, a partida vai para 
a prorrogação e depois pênal-
tis, se necessários.

As equipes vencedoras de 
ontem apresentaram superio-
ridade sobre os oponentes na 
maior parte do tempo. O Real 
Madrid se aproveitou da ins-
tabilidade na desfalcada de-
fesa do Liverpool para abrir a 
vantagem. Em dois deles hou-
ve falhas claras individuais, 
como a de Alexander-Arnold 
no segundo tento, marcado 
por Asensio aos 36 minutos do 
primeiro tempo, e a de Alisson 
no derradeiro gol de Vinícius 
Júnior, já aos 20 da etapa fi nal.

A primeira bola na rede do 
Real, aos 27 minutos da etapa 
inicial, também veio de Vini 
Jr.. Após lançamento em pro-
fundidade de Kroos, o bra-
sileiro matou a bola no peito 
com categoria e tocou na saí-
da do goleiro. Os Reds, por 
outro lado, conseguiram criar 
poucas oportunidades claras, 
mas, na única fi nalização com 
a direção correta, tiveram su-
cesso, com Salah, aos 6 minu-
tos do segundo tempo.

No outro embate do dia, 
houve maior equilíbrio, apesar 
de o Manchester City ter sido 
efetivo por mais tempo. Logo 
aos 19 minutos, após contra-a-
taque, De Bruyne recebeu bola 
de Mahrez no meio da área e 
abriu o placar. O Borussia pou-
co criou no primeiro tempo, 
mas melhorou o desempenho 
na segunda metade, chegando 

GABRIEL BOUYS / AFP

A HORA E A 

VEZ DE VINI JR.
| LIGA DOS CAMPEÕES | COM SHOW DO BRASILEIRO, REAL MADRID 

VENCE O LIVERPOOL POR  A ; CITY DERROTA O DORTMUND POR  A 

GABRIEL LOPES

gabriellopes@opovo.com.br

VINÍCIUS Jr. marcou dois gols 
na vitória do Real Madrid

HISTORINHAS
.ALEXANDRE Nepomuceno não foi o melhor zagueiro do 
Ceará em sua história, contudo, o mais midiático de todos 
eles A tarja de capitão cabia-lhe muito bem.

.PRIMEIRO pela estatura. Depois pela forma como se impunha 
em campo. A respaldá-lo tinha o Benício na quarta-zaga. Primeiro 
combate era dele. Alexandre ficava na sobra, na rebarba.

.OS árbitros viam urso de gola quando tinham de advertir 
o capitão alvinegro. Ele tinha uma maneira bem original de 
reverenciá-los. Enquanto o apitador de dedo em riste o advertia, 
Alexandre de cabeça abaixada, respondia baixinho - “Tudo bem 
senhor juiz. Mas tá vendo aquela torcida nas arquibancadas? Pois 
bem. Se o senhor me expulsar eles vão pegá-lo na saída”.

.O APITADOR, se tinha essa intenção, logo mudava de ideia, 
enquanto era vaiado do lado de fora.

DESCOBRIMENTO DO BRASIL

.JOSÉ Raymundo Costa foi indicado pela diretoria do 
Fortaleza pra renovar os contratos de Dimas Filgueiras e Nado. 
Foi informado de que a dupla já tinha acertado com o Ceará. Seu 
Costa sabia das coisas antes de muita gente.

 .FICOU na dele e esperou a dupla em seu gabinete, aqui no 
jornal. Mandou que entrassem, serviu-lhes água e café e foi logo 
avisando - “Vamos direto ao assunto porque tenho muito o que 
fazer e vocês também”.

 .DIMAS tomou a iniciativa. - “Viemos aqui pra tratar da 
renovação dos nossos contratos. E ouvirmos a contraproposta”.

 .SEU Costa rápido no gatilho, tomou a dianteira -”A proposta 
do Fortaleza é esta”. Dimas mais afoito, rechaçou, ironizando 
-”Está muito longe do que estamos querendo”.

.DIRIGENTE tricolor, de pouca conversa, encerrou o 
papo de forma fulminante.

. “COMO sei que vocês já acertaram com o Ceará, também sei 
que não chegaremos nunca a um acordo. Será tempo perdido e o 
meu é de ouro.”

.DESPACHOU os dois com classe e categoria - “Encerrado este 
papo, sugiro falarmos agora sobre o descobrimento do Brasil...”

 PAVOR A APELIDOS

.ÉPOCA em que Ivonísio Mosca de Carvalho, reinava no 
futebol cearense. Muito amigo de Ruy do Ceará, ao vê-lo 
assumir a direção de futebol do Ferroviário, ofereceu-se pra 
ajudá-lo. Ruy aceitou e o indicou para ser técnico. Era o que 
Ivonísio queria mesmo.

.PARTICULARIDADE dele. Tinha pavor a apelido em jogador. 
Preferia chamá-los pelo nome próprio. Reuniu todos na sua 
apresentação, sentados dentro do campo. Mandou que cada um se 
apresentasse, com apelido e nome próprio. Mas logo os advertia - 
“Vou chamá-los pelo nome da pia batismal”.

.ATÉ chegar a vez de Paraíba, atacante goleador, 
atarraxado, que os zagueiros temiam. Paraíba chutava 
tudo que encontrava pela frente.

.DIANTE de Ivonísio, que se impunha pela moral, Paraíba 
declamou o apelido. No ato o novo técnico rechaçou -”Quero 
saber o nome próprio”.

.CABEÇA abaixada, voz quase sumida, Paraíba finalmente 
declinou -”Meu nome é Eufrásio”. Repetiu duas vezes porque a 
voz quase sumida não dava pra entender direito.

.IVONÍSIO coçou o queixo e achou a solução - “Vai ficar 
Paraíba mesmo”

APITO DIFERENTE

.VILANOVA, antes de ser árbitro, atuava como lateral-esquerdo 
do timaço do América. Jogava duro. Se na bola não resolvesse, 
apelava. Terminada a carreira foi ser árbitro de futebol.

.E QUE bom apitador o Vila deu. Primeiro, criou um estilo 
de apitar conversando com os jogadores em campo. Todos se 
surpreendiam, mas acabavam gostando. Na base do papo, Vila 
leva a partida até o fim.

.ATÉ que um dia deparou-se com um que não era de muito 
papo e foi logo avisando - “Sem essa de conversa mole pra cima 
de mim”. Vila devolveu no ato. - “Se é assim vá à merda”.

.RECEBEU o troco no ato - “E você pra PQP”, devolveu o 
jogador. Vilanova enfureceu-se. De dedo em riste foi pra cima 
do atacante - “Repita, se você for homem! Vai apanhar aqui 
mesmo”. E foi logo retirando o apito da boca. O jogador não o 
encarou. Saiu correndo pro outro lado do campo, com medo de 
apanhar, gritando para os companheiros - “Esse juiz é doido”.

A SONECA DO GARRINCHA

. SALDANHA, técnico do Botafogo, jogo aqui. Desci ao vestiário, 
bisbilhoteiro que sempre fui. Lá deparei-me com Saldanha dando 
a preleção e Garrincha roncando num banco de cimento.

.TEMPOS depois recordei esta cena ao Saldanha, ao lado de 
Paulino Rocha, em seu apartamento no Rio. Com aquele vozeirão 
que Deus tinha lhe dado respondeu -”O que é que eu iria ensinar 
ao Mané, que sabia tudo de futebol?”

ALAN 
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QUINA Nº 5533

45 46 51 53 73

15 38 25 48 7433 63 

TIMEMANIA Nº 1622

TIME DO CORAÇÃO: YPIRANGA/AP

2 14 8 17 2413 21 

DIA DE SORTE Nº 440

MÊS DA SORTE: MAIO

NORDESTÃO   GRUPO A

Classificados 
para segunda fase

TIME PG J V
1º Ceará 13 7 3
2º CRB 12 7 3
3º Bahia 10 7 3
4º Sampaio Corrêa 10 7 2
5º Treze 8 7 2
6º Confiança 8 7 1
7º 4 de Julho 6 6 1
8º Santa Cruz 3 7 1

CLASSIFICAÇÃO

NORDESTÃO   GRUPO B

Classificados 
para segunda fase

TIME PG J V

1º Fortaleza 14 7 4
2º Vitória 12 7 3
3º Altos 10 7 3
4º CSA 10 7 2
5º ABC 9 6 2
6º Salgueiro 8 7 2
7º Sport 5 7 1
8º Botafogo-PB 5 7 0

CLASSIFICAÇÃO

QUARTAS 

DE FINAL

JOGOS DE ONTEM
Real Madrid 3x1 Liverpool
Manchester City 2x1 
Borussia Dortmund

JOGOS DE HOJE
Bayern de Munique x PSG 
(16 horas)
Porto x Chelsea (16 horas)

JOGOS DA VOLTA
Terça-feira, 13 (16 horas) 
- PSG x Bayern de Munique
Terça-feira, 13 (16 horas) 
- Chelsea x Porto
Quarta-feira, 14 (16 horas) 
- Liverpool x Real Madrid
Quarta-feira, 14 (16 horas) 
- Borussia Dortmundo x 
Manchester City

LIGA DOS CAMPEÕES

ao empate na reta fi nal da par-
tida, aos 41 minutos, com Reus. 
Aos 45 minutos do segundo 
tempo, porém, Foden recebeu 
bola de Gundogan e balançou 
as redes alemãs, dando núme-
ros fi nais ao jogo.

As quartas de fi nal da 
Champions têm prossegui-
mento hoje, às 16 horas, com 
os outros dois jogos. Em ree-
dição da fi nal da temporada 
passada, Bayern de Munique, 
da Alemanha, recebe o PSG, da 
França, na Allianz Arena, em 
Munique. Já o azarão Porto, 
de Portugal, tem o Chelsea, da 
Inglaterra como oponente no 
estádio do Dragão, em Porto.
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