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Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Céu sem nuvens



THAIS MESQUITA

NO PÁREO
Há um grupo político querendo que o presidente da Câ-
mara Municipal, Antônio Henrique, (PDT) entre na disputa 
por uma vaga na Assembleia Legislativa. Ele evita falar no 
assunto, mas vem sendo incentivado a entrar nessa peleja.
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
4h13min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
10h49min / 2,2 metros

  MARÉ BAIXA
16h46min / 1,0 metro

  MARÉ ALTA
23h17min / 2,4 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
5h32min / 0,8 metro

  MARÉ ALTA
12h02min / 2,3 metros

  MARÉ BAIXA
18h03min / 1,0 metro

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

FABIO LIMA

FORÇAS de segurança em operação em 
condomínios de Caucaia 

“VAQUEIRINHO”

A Polícia cearense prendeu 
Diones Rosa de Carvalho, de 28 
anos, conhecido como “Vaquei-
rinho”. O homem é integrante 
de um grupo criminoso inves-
tigado pelas mortes de cha-
cina no distrito de Boqueirão 
das Araras, em Caucaia, Região 
Metropolitana de Fortaleza. Se-
gundo investigações, ele teria 
função de chefi a e ordenou a 
execução das vítimas.

A prisão aconteceu na ma-
nhã da última sexta-feira, 
13, durante a Operação Sumé 
I, que teve objetivo de coibir 
práticas criminosas, como ho-
micídios e roubos, além de in-
vestigar supostas ameaças de 
trafi cantes contra moradores 
de conjuntos habitacionais.

“Vaquerinho”, com passa-
gens pela Polícia por porte ile-
gal de arma de fogo de uso res-
trito e associação criminosa, 
tinha um mandado de prisão 
preventiva referente ao caso 
das mortes da chacina. Confor-
me a Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social (SSPDS), 
já foram capturados sete alvos 
indiciados pela chacina.

Durante as diligências, o ho-
mem foi localizado em um imó-
vel, no bairro Toco, e conduzido 
até o 23º Distrito Policial. Ou-
tro homem também apontado 
como chefe do grupo crimino-
so, identifi cado como Domingo 
Costa Miranda, foi preso no dia 
7 deste mês, no bairro Henrique 
Jorge, em Fortaleza.

Preso homem apontado 
como mandante de 
chacina em Caucaia

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

O Imparh inscreve para os cursos de Libras e Inglês Instrumental. São 120 vagas, com 
inscrições no site do órgão, até 29 próximo. /// A vereadora Larissa Gaspar (PT) vai 
disputar vaga de deputada estadual em 2022. Já iniciou, inclusive, reuniões on-line com 

lideranças do Interior. /// A Fundação Silvestre Gomes encerra amanhã, às 15 horas, no 
TJA, o Circuito Irradiadores da Cultura em Rede de Arte e Afeto. /// Só lembrando: “Bom 
dia para quem vai fazer o mercantil hoje. Cuidado para não se assustar com os preços!”

ACOSTUMADOS 
com o isolamento 

social, motoristas de 
Fortaleza voltaram 

a enfrentar os 
congestionamentos 
nas principais vias 

da cidade.

ASSOCIAÇÃO 
Cearense de 

Supermercados, 
com campanha que 

recebe doações e 
forma cestas básicas 

para famílias 
carentes nesta 

pandemia.

ESTADO CRIA GRUPO DE BRIGADISTAS CONTRA QUEIMADAS

O 
governador Camilo Santana já está autorizado a 
contratar brigadistas fl orestais para o combate a in-
cêndios no Estado, em áreas urbanas e rurais. Um 
projeto de lei complementar oriundo do Abolição foi 
aprovado pela Assembleia Legislativa. A medida, 
sem dúvida, é mais do que necessária, até porque 

no segundo semestre sempre aumenta o número de incêndios no 
Interior, provocado pela péssima tradição de “limpar” o campo com 

fogo para novo plantio. De acordo com o que foi aprovado, o governo 
abrirá seleção, via edital, para contratar até 60 brigadistas, de for-
ma temporária, que deverão passar por treinamento monitorado 
pelo Corpo de Bombeiros. Esse contingente agirá prioritariamente 
em unidades de conservação e atuará ainda como educadores jun-
to a populações rurais para conscientizar sobre formas corretas de 
preparo do plantio. Esse grupo, na prática, vai ingressar como força 
complementar de apoio aos bombeiros.  

COMPROVANTE
A Etufor deve exigir comprovan-
te de vacina contra a Covid-19 
dos motoristas que atuam no 
transporte por aplicativo. É o 
que pede, em ofício, o vereador 
Ronivaldo Maia (PT). Ele diz que 
tem recebido reclamações de 
usuários sobre negacionismo no 
meio da categoria. 

PARADA FEDERAL
Sobral pode ser sede de uma 
delegacia da Polícia Federal. O 
assunto foi tema de um encon-
tro entre o prefeito Ivo Gomes e 
o superintendente estadual da 
PF, Caio Rodrigo Pellim. Nessa 
banda do Estado, os ares já são 
de Região Metropolitana. 

POUCO APETITE
O PSB do vice-prefeito de For-
taleza, Élcio Batista, segundo 
fontes da legenda, estaria de 
olho numa das duas suplências 
de senador. Caso o governador 
Camilo Santana (PT) resolva 
mesmo entrar na disputa pela 
vaga em 2022. 

POIS É
A Assembleia aprovou cidadania 
para o cardeal Sérgio da Rocha 
e Lewandowski (STF). Enquan-
to isso, dormita, há mais de dois 
anos, proposta de título para o 
padre redentorista Brendan Co-
leman que, há mais de 30 anos se 
dedica à educação no Estado.  

SELEÇÃO
Até amanhã, a Secretaria do De-
senvolvimento Agrário inscreve 
para a função de agente rural, que 
prestará assistência técnica, por 
um ano, via Ematerce, para agri-
cultores familiares. São 284 vagas 
para níveis médio e superior. A 
prova será no dia 5 de setembro. 

PECNORDESTE 
O Seminário Nordestino de Pe-
cuária – Pecnordeste, retorna, 
neste ano, on-line e gratuito. 
Depois do hiato de um ano, a 24ª 
edição debaterá a assistência 
técnica e gerencial do agrone-
gócio, no período de 14 a 17 de 
setembro (inscrições: www.pec-
nordeste.com.br).

PAPO CABEÇA
A organização beneficente O Pe-
queno Nazareno inicia hoje, das 9 
às 16 horas, um plantão psicoló-
gico gratuito para atendimento a 
crianças, adolescentes, adultos e 
famílias em situação de vulnera-
bilidade social. Em parceria com 
a Unifametro (85 - 99781-5566).

METADE DO 
CANUDO

Ainda passará por regulamen-
tação a lei aprovada pela As-
sembleia Legislativa, que proíbe 
o uso de canudos plásticos por 
estabelecimentos comerciais do 
Estado. Hora de definir esquema 
de fiscalização e quais os valores 
de multas que serão aplicadas.

SAUDÁVEL
O Hospital Hipólito Monte, em 
construção no município do Eu-
sébio (RMF), será todo horizon-
tal. Na prática, sem escadas e 
sem elevadores. Terá 227 leitos 
e está situado numa área de 23 
mil m², na entrada da Cidade 
Alpha, no Anel Viário.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_
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1,3 mil mortes

a situação humanitária do Haiti 
pode ficar ainda mais grave, 
hoje, dia 16, com a previsão de 
chegada da tempestade tropical 
Grace, que se formou na região 
leste do Caribe e, segundo o 
National Hurricane Center dos 
EUA, deverá atingir a ilha. As 
chuvas fortes podem causar 
enchentes e possíveis 
deslizamentos. A tempestade 
tropical chega após o Haiti ter 
sido devastado por um 
terremoto que atingiu a 
magnitude 7,2, no sábado, 
matando cerca de 1.300 
pessoas e deixando cerca de 2,8 
mil desabrigados. (ae)

Tempestade tropical 
chega ao Haiti após 
terremoto

incêndios

Um incêndio ativo em Ávila, no 
centro-oeste da Espanha, 
devastou pelo menos 5 mil 
hectares de floresta, obrigando 
cerca de 600 moradores a se 
deslocarem neste domingo, 15. A 
onda de calor no país já bateu o 
recorde de temperatura máxima 
absoluta com 47,4 graus, 
segundo dados provisórios. A 
intensa onda de calor que atinge 
a Península Ibérica desde 
quarta-feira, 11. (aFp)

Temperaturas 
batem 47ºC em onda 
de calor na Espanha

Talibã toma 

| presidente aFegão deixa país | 

Em 10 dias, o movimento islâmico radical 

assumiu o controle de quase todo o país

controle de Cabul 

O Talibã entrou ontem, 15, em 
Cabul e clamou “vitória” no palá-
cio do governo, horas depois que 
o presidente Ashraf Ghani fugiu 
para o exterior no dramático 
epílogo de 20 anos de interven-
ção militar estrangeira e uma 
ofensiva relâmpago de insur-
gentes. “Os talibãs venceram”, 
declarou Ghani no Facebook, ga-
rantindo que deixou o país para 
evitar um “banho de sangue”, já 
que “incontáveis patriotas te-
riam sido martirizados e Cabul 
destruída” se ele tivesse ficado.

“Unidades militares do Emi-
rado Islâmico do Afeganistão en-
traram na cidade de Cabul para 
garantir a segurança”, tuitou o 
porta-voz dos insurgentes, Za-
bihullah Mujahid. “Seu avanço 
continua normalmente”, acres-
centou. À noite, a televisão afegã 
transmitiu imagens de comba-
tentes afegãos dentro do palácio 
do governo gritando “vitória”.

Em 10 dias, o movimento islâ-
mico radical, que havia iniciado 
uma ofensiva em maio aprovei-
tando o início da retirada das 
tropas americanas e estrangei-
ras, assumiu o controle de quase 
todo o país. Agora, os insurgen-
tes estão às portas do poder, 20 
anos depois de serem expulsos 
por uma coalizão liderada por 

Washington, após sua recusa em 
entregar Osama bin Laden, líder 
da Al Qaeda, e os ataques de 11 de 
setembro nos Estados Unidos.

A derrota é total tanto para 
o governo quanto para as for-
ças de segurança afegãs, que os 
Estados Unidos financiam há 20 
anos com bilhões de dólares.

O secretário de Estado 
americano, Antony Blinken, 
anunciou que a evacuação dos 
diplomatas americanos e de 
cidadãos afegãos que colabo-
raram com os Estados Unidos 
já foi iniciada. A operação en-
volve cerca de 30 mil pessoas e 
terá o apoio de 5 mil soldados 
americanos enviados ao aero-
porto de Cabul. A embaixada 
dos Estados Unidos indicou que 
tinha “informações sobre tiros 
no aeroporto”, embora não pu-
dessem ser confirmados.

O secretário-geral da Otan, 
Jens Stoltenberg, afirmou que 
a aliança está ajudando a ga-
rantir a segurança e a opera-
ção do aeroporto, para onde os 
ocidentais e afegãos fluem para 
fugir do país.

O presidente americano, Joe 
Biden, defendeu sua decisão de 
por um fim a 20 anos de guer-
ra, a mais longa da história dos 
Estados Unidos. (AFP)

O cantor Zeca Pagodinho foi internado no último sábado, 14, com 
sintomas de Covid- 19 no Rio de Janeiro. O artista está na Casa 
de Saúde São José, no Humaitá, na Zona da cidade. De acordo 
com informações da unidade, Zeca está com sintomas leves. “O 
paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem 
necessidade de suporte de oxigênio”, escreve a nota.

internado com covid-19 no rJ

zeca pagodinho

O ex-atacante alemão Gerd Müller, lenda da história do futebol 
mundial e do Bayern de Munique, morreu ontem, 15 aos 75 
anos. O clube bávaro onde o jogador fez história foi quem 
comunicou a notícia. O ídolo sofria de Alzheimer e há alguns 
anos já estava numa clínica de repouso. Müller é considerado 
um dos maiores atacantes de todos os tempos. (com ae)

morre Gerd müller

lenda do futebol
dIPtendU dUtta / aFP

Instagram / reProdUÇÃo 
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EMPREENDER 

COM CULTURA 

O cronista cearense Milton Dias (1919- 1982) 
bem o disse: “Entre a boca da noite e a madru-
gada tudo aumenta — o amor, a paz, o sono, 
o sonho, o silêncio, o ódio, o mistério, o medo, 
a população”. Em um intervalo de horas, a Ci-
dade se movimenta — em oito décadas, ela 
se recria. Completar 80 anos é se voltar para o 
essencial, uma brecha no tempo entre deveres 
e títulos, reuniões e prazos. Ao 22 de agosto de 
2021, João Soares Neto celebra 80. Entre a boca 
da noite e a madrugada, muita coisa aprendeu 
ao longo dessa trajetória: conheceu gente de 
toda sorte; gozou de encontros com a vida; la-
mentou colisões com a morte.

Administrador, advogado, empresário, côn-
sul honorário do México, escritor, membro da 
Academia Cearense de Letras — os epítetos são 
múltiplos. Empreendedor do Shopping Benfica, 
instituição que mantém diversas atividades 
culturais como a Galeria BenficArte e Espaço de 
Leitura, João Soares Neto acompanha passado, 
presente e futuro na memória das paredes do 
shopping, retratos de uma Fortaleza que se re-
nova nas ruas e academias que se avizinham.

“Nenhum shopping de Fortaleza tem a capa-
cidade do Shopping Benfica de entrar na área 
de cultura e cinema — até porque isso não é 
métier de shopping center, mas sim métier de 
uma pessoa que une negócios e arte”, reflete 
o empresário e escritor. Nestas oito décadas 
completas, o cearense vislumbra futuro em 
tudo o que edificou na Cidade.

O POVO: O senhor é primogênito de uma 

numerosa família. Como foi a sua infância 

em Fortaleza? Em que bairros o senhor 

viveu nos primeiros anos de vida?

João Soares Neto - Eu sou o filho mais velho 
de uma família que foi constituída por um ex-
seminarista do Convento dos Capuchinhos que 
resolveu fugir porque não tinha vocação para 
ser padre e muito menos frade (risos). Meu pai 
se chamava Francisco Bezerra de Oliveira; mi-
nha mãe, Margarida Saraiva Caminha. Foram 
duas pessoas com uma mão na frente e outra 
atrás, com muita vontade de constituir uma 
família, que tiveram nove filhos. Sou cearen-
se de Fortaleza, nasci em 22 de agosto de 1941. 
Como primogênito, eu precisava ser referência 
para os demais irmãos. Quando eu tinha cinco 
anos, minha mãe me mandou ir para a escola 
acompanhado de uma empregada da família. 
“Eu vou sozinho!”, respondi. “Você é muito pe-
queno”, ela argumentou. Nós chegamos a um 
acordo: eu fui em uma calçada e ela, em outra. 
Sempre fui um espírito independente. Mora-
mos na Rua Princesa Isabel, na Avenida Vis-
conde do Rio Branco, no Bairro de Fátima…

OP - A sua relação com a literatura 

e demais artes se iniciou ainda na 

infância, por infl uência familiar?

João Soares Neto - A família da mi-
nha mãe, Saraiva Leão, tem muita li-
gação com a literatura — meu primo 
Pedro Henrique Saraiva Leão (1938-) é 
membro da Academia Cearense de Le-
tras. Eu sempre ganhei de presente li-
vros, então cedo comecei a ler. Um livro 
que me marcou muito foi “Viagem ao 
redor do meu quarto”, do francês Xa-
vier de Maistre. Li quando eu tinha uns 
12 anos e procurava observar o que ti-
nha no meu quarto, como flâmulas do 

FOTOSTEXTO
FABIO LIMABRUNA FORTE

opovo@opovo.com.brbrunaforte@opovo.com.br

| 80 ANOS | Administrador, advogado, 

empresário e escritor, João Soares Neto une 

negócios e arte numa trajetória dedicada à 

cultura e consumo em Fortaleza
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Fortaleza (time de futebol)... Um dia, 
meu pai comprou uma biblioteca, duas 
estantes fechadas, e eu comecei a ler 
tudo. Aos 16 anos, criei no Bairro de Fá-
tima o Grupo de Instrução e Recreação 
Atlética de Fátima (GIRAFA), onde fazía-
mos leituras também. Quando a Biblio-
teca Pública do Ceará era na Solon Pi-
nheiro, fiz a ficha e fui retirando livros 
e o que era vício se tornou uma doença 
que até hoje me compraz, me alegra e 
faz sentido. Sem ler eu não sou nin-
guém, a leitura é que me transformou 
nessa pessoa independente, irreverente 
e que procura sempre o novo para não 
ficar na mesmice.

op - Neste sentido, quais suas principais 
referências literárias? Que autores 
marcam sua trajetória como leitor e 
também como escritor?

João Soares Neto - Entre os brasileiros, o 
autor que me marcou e marca me marca foi 
Monteiro Lobato. Para mim, ele é uma refe-
rência porque ele foi também advogado, em-
presário, dono de editora. Aquilo que Monteiro 
Lobato escreveu para adultos não é tão valo-
rizado quanto “Sítio do Picapau Amarelo”, mas 
Monteiro Lobato morou um tempo nos Estados 
Unidos e essa passagem dele pela América foi 
muito importante. Quando ele voltou ao Bra-
sil, entre os anos 1930 e 1940, afirmou que o 
País tinha petróleo e foi preso várias vezes pelo 
Getúlio Vargas. Outro autor que tenho gran-
de admiração é o Capistrano de Abreu. O pai 
dele o enviou para Recife para fazer faculdade 
de Direito, mas como ele não gostava, foi re-
provado. O Capistrano é meu maior guru. Ele 
nunca perdeu o vínculo com o Ceará, mesmo 
quando foi para o Rio de Janeiro... Capistrano 
nunca deixou de dormir de rede. O que me co-
move é que ele era um antipático por natureza, 
mas tinha profundos amigos.

op - o senhor é bacharel em 
Administração pela Universidade 
Estadual do ceará, graduado em 1964, e 
em Direito pela Universidade Federal do 
ceará, em 1965. como nasceu o interesse 
por essas áreas do conhecimento? como 
foi conciliar dois cursos?

João Soares Neto - Nenhum dos diplomas 
que estão na parede do meu escritório foram 
dados gratuitamente, nenhum foi comprado: 
foram frutos da minha atividade perante o 
mundo. Fui líder estudantil, secretário de uma 
entidade chamada União Cearense dos Estu-
dantes Secundários, depois entrei na Facul-
dade de Direito e na Escola de Administração 
— uma à noite, outra pela manhã. A trajetória 
nessas duas faculdades também tem a ver com 
a política. Era o tempo do parlamentarismo no 
Brasil, então na Faculdade de Direito foram 
eleitos deputados e eu fui o segundo deputado 
mais votado, sendo do primeiro ano. Eu pas-
sei a minha vida fazendo política… Tinha que 
estudar para manter duas faculdades e es-
crever ao mesmo tempo uma coluna chamada 
“Informes Acadêmicos” que saía diariamente 
no jornal Correio do Ceará, eram notícias de 
acadêmicos. Enfim, fui estudando e procuran-
do aprender. Na Escola de Administração, eu 
tinha professores fabulosos! Terminei a Escola 
de Administração um ano antes da Faculdade 
de Direito. Eu tinha uns 18 anos quando iniciei 
esse caminho na Academia.

op - A atuação no ramo 
habitacional marca sua entrada 
nos negócios. o que levou 
um apaixonado por literatura 
a se aproximar do mercado 
habitacional?

João Soares Neto - A primeira em-
presa que criei se chamava Consórcio 
Cearense de Administração, desativada 
quando fundei posteriormente a Planos 
Técnicos do Brasil. O Consórcio traba-
lhava com administração, que era uma 
coisa absolutamente nova no Brasil até 
então. Eu me formei e sou uma pessoa 
desobediente, então não tinha condi-
ções de ser empregado. Eu descobri que 
tinha um nicho no Brasil muito novo 
chamado Sistema Financeiro da Habi-
tação (SFH), então resolvi realmente 
aprender e aprendi. Comecei, então, a 
trabalhar com projetos habitacionais 
e criei uma empresa chamada Planos 
Técnicos do Brasil. Em 1964, foi criado 
o Banco Nacional da Habitação (BNH) e 
ninguém sabia o que era essa institui-
ção. Foi nessa época que conheci Elano 
Paula, engenheiro que trabalhava com 
construção e queria entrar no sistema 
financeiro da habitação, mas não tinha 
conseguido que o BNH examinasse o 
processo dele. Eu disse: “Vou conseguir. 
Se eu não conseguir, você não me paga 
nada. Se eu conseguir, você me paga x”. 
Fui ao Rio de Janeiro e consegui. Elano e 

op - Em 2013, o senhor ocupou a cadeira 
35 da Academia cearense de Letras (AcL), 
na vaga deixada pelo acadêmico Alberto 
Nepomuceno de oliveira…

João Soares Neto - O caminho que eu trilhei 
foi se encadeando principalmente pela curio-
sidade, um dos principais adjetivos; a minha 
curiosidade e a busca do conhecimento para 
transformar em alguma coisa. Eu participei 
de vários grupos culturais antes de entrar na 
Academia Cearense de Letras: fui fundador e 
também presidente da Academia Fortalezen-
se de Letras; hoje sou sócio honorário. Eu era 
amigo muito próximo da escritora Natércia 
Campos e, quando ela morreu, aventaram a 
possibilidade de eu entrar na vaga dela, mas 
eu neguei porque não entra em vaga de ami-
go meu. Passei alguns anos para não entrar 
na vaga de pessoas que eu conheci. O patrono 
da minha cadeira é Tomás Pompeu de Sousa 
Brasil (membro fundador e presidente da Aca-
demia Cearense de Letras fundada em 1984). A 
minha entrada na ACL foi fruto da atuação na 
Academia Fortalezense de Letras. Hoje eu vejo 
a ACL, presidida pelo Lúcio Alcântara, como 
uma instituição em boas mãos.

op - criada em agosto de 1894, a 
Academia cearense de Letras é pioneira 
do gênero no país. Qual é a importância da 
manutenção desse espaço, em sua leitura?

João Soares Neto - A instituição literária 
é um bafejo, uma organização que nos deixa 
mais leves. As pessoas não vivem só de pão: as 
pessoas pensam, sentem, escrevem. Aqui no 
Shopping Benfica, por exemplo, nós já fizemos 
dezenas de lançamentos de livros. As pessoas 
querem ser lidas e ouvidas. Livros e jornais em 
papel ainda me encantam.

op - o apreço pela cultura é 
marca expressiva em um dos seus 
mais notáveis empreendimentos: 
o Shopping Benfica. Desde os 
quadros no térreo às exposições 
que o espaço abriga, o Benfica 
costura consumo e arte. Quais os 
desafios na gestão dessa ideia?

João Soares Neto - O Shopping Ben-
fica foi uma teimosia pessoal minha. O 
imóvel era de um banco, tomado de uma 
empresa... Antes de comprar o imóvel, 
em 1996, eu perguntei a algumas pes-
soas o que deveria fazer e nenhuma 
falou em shopping. Consultei experts 
que me disseram para não fazer nada 
no Benfica porque é um bairro muito 
pequeno, que era melhor na Aldeota. 
Quando alguém dizia que eu não deveria 
fazer, mais vontade eu tinha de fazer! No 
dia 30 de outubro de 1999, o Benfica foi 

inaugurado — e foi inaugurado de uma 
forma bem pouco comercial: ao som da 
Camerata da Universidade Federal do 
Ceará e com 80 quadros nas paredes, até 
para tapar os buracos de lojas que ainda 
não estavam abertas. Começamos as-
sim, misturando shopping com ativida-
de cultural. Não é vantagem dizer que a 
Secretaria da Cultura do Estado do Cea-
rá (Secult/CE) já fez oito certames para 
diplomar entidades culturais e o Sho-
pping Benfica ganhou em todos os oito 
anos. Não existe nenhuma empresa pú-
blica ou privada no Ceará que tenha oito 
certificados seguidos dados pela Secult 
e realmente a gente merecia. O Benfica 
é um bairro libertário, é um bairro di-
ferente, é um bairro que tem todas as 
conotações políticas, principalmente 
de esquerda, e nós sempre convivemos 
muito bem com os integrantes das uni-
versidades. Acostumamos clientes e vi-
sitantes a se depararem com quadros: 
em todo o teto do piso térreo há quadros 
de pintores cearenses. O meu sonho foi 
fazer de uma empresa uma entidade 
cultural. Colocar isso na cabeça de um 
empresário normal, que não seja luná-
tico como eu sou, não é aceitável.

OP - O Shopping Benfica se localiza 
num bairro universitário: avizinha-se da 
Universidade Federal do ceará, das casas 
de cultura da UFc, do Instituto Federal de 
Educação, ciência e Tecnologia do ceará 
(IFcE) e também do centro de Humanidades 
da UEcE - Universidade Estadual do ceará. 
Como é a relação do Shopping Benfica com 
esse público, com esse bairro?

João Soares Neto - O Benfica tem um en-
torno de 17 bairros e foram esses bairros que 
procuramos conquistar. Nenhum shopping 
de Fortaleza tem a capacidade do Shopping 
Benfica de entrar na área de cultura e cinema 
— até porque isso não é métier de shopping 
center, mas sim métier de uma pessoa que une 
negócios e arte. Vou resumir essa relação do 
shopping com o bairro e a universidade em um 
ato: quem eu convidei para cortar junto com a 
minha mãe a fita simbólica do Shopping Benfi-
ca foi o Reitor Antônio Martins Filho. O Benfica 
nasceu diferente e se consolidou neste senti-
do. Estamos sofridos por causa da Covid-19, 
sofridos por causa da invasão de shoppings no 
Ceará, mas o fato é que eu comemoro 80 anos 
e esse é o meu legado: não só o Shopping Ben-
fica, minha vida é o próprio legado. Ter trans-
formado um shopping em ser, ente cultural, 
museu de artes plásticas aberto ao público, 
com responsabilidade social constante e desde 
o princípio. Não fazemos quaisquer diferenças 
entre raças, pessoas e gêneros. Temos uma bi-
blioteca infantil bonita, agradável. Nós somos 
abertos ao novo.

Confira vídeo de trecho 
da entrevista com o 
empresário João Soares 
Neto na plataforma O POVO+

João SoArES Neto fez um curso 
na prestigiada Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, em 
1963; e uma visita técnica à École 
Nationale de Administration na 
França de 1965.

Qualificações

Em 1990, João Soares Neto 
recebeu a Medalha Boticário 
Ferreira. Com o propósito de 
homenagear cidadãos que 
prestaram serviços relevantes à 
população da Capital, a honraria é 
considerada a mais alta Comenda 
do Poder Legislativo de Fortaleza

Boticário 
Ferreira
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Walder Ary formaram um grupo e a Pla-
nos surgiu para dar apoio aos projetos 
feitos não só no Ceará, Piauí, Maranhão, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. 
A Planos foi a empresa que conseguiu 
reunir pessoas, todas mais velhas que 
eu, em sua maioria professores univer-
sitários, para formar a equipe técnica. 
Minha entrada no ramo habitacional foi 
uma busca de ser pioneiro, uma pessoa 
que não fazia o que os outros faziam.

op - Além de administrador, advogado 
e escritor, o senhor é reconhecido e 
consolidado empresário. o que despertou 
o desejo de empreender?

João Soares Neto - Eu acredito que a lei-
tura. Também sou apaixonado por cinema — 
tenho orgulho de dizer que eu sou o único sócio 
honorário da Academia Cearense de Cinema 
—, então aprendi muita coisa vendo filmes e 
assistindo a séries. Uma coisa puxou a outra... 
Meu pai queria que eu fosse servidor público 
porque era seguro, mas eu cheguei para ele 
e disse: “Isso não serve para mim, eu vou ser 
empresário” e fui me aventurar. O Consórcio 
era eu, eu e eu. Comecei sozinho, mas depois 
um grande amigo começou a trabalhar comi-
go, Ananias Josino Lobo. O empresariado é um 
feito desse menino velho abusado que teve que 
ir derrubando cancelas e portas porque ne-
nhuma se abriu para mim.

op - o senhor tem 11 livros publicados 
— entre eles, obras como “Sobre a 
vida e o Amor” (1999); “microcontos” 
(2000); conversas de Domingo (2009) 
e “Experiência como presidente” 
(2017). como o leitor se tornou 
escritor? Quais foram suas primeiras 
experiências com a escrita?

João Soares Neto - Meu primeiro exercício 
de escrita foi no jornal Correio do Ceará com a 
coluna “Informes acadêmicos” nos anos 1960. 
Eu escrevia no jornal como empregado, rece-
bendo como jornalista. Um dia, o Dr. Eduardo 
Campos, que era o diretor do Diários Associados 
à época, me convidou para escrever uma outra 
coluna sobre administração e negócios. Escrevi 
também no O POVO por causa da minha relação 
pessoal com o Demócrito Rocha, nós éramos 
contemporâneos, mas sem nenhuma periodici-
dade. Depois, quando surgiu o Diário do Nor-
deste, escrevi anos e anos como cronista aos 
domingos. A escrita literária nasceu como con-
sequência natural. Tenho 11 livros publicados, 
entre crônicas e contos. Acredito que eu tenha 
sido um dos primeiros a inventar microcontos 
— histórias contadas com começo, meio e fim 
em um parágrafo. Publiquei meu livro de mi-
crocontos também em espanhol.

O POVO MAIS
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| DRAMAS | Algumas mulheres 

tornaram-se pedintes na 

pandemia. Houve caso de quem saiu 

de relacionamento violento para 

tirar o sustento dos cruzamentos

30 segundos separam as 
mães do sinal dos motoristas 
nas avenidas de Fortaleza. Às 
vezes, elas não conseguem che-
gar até o fi m da fi la de carros; 
o tempo acaba, a chance de 
algumas moedas também. A 
reportagem circulou por cinco 
das mais movimentadas aveni-
das da Capital: Senador Virgílio 
Távora, Oliveira Paiva, Domin-
gos Olímpio, Antônio Sales e De-
sembargador Moreira. No per-
curso, foram encontradas mais 
de 20 mulheres nessa situação. 
Com relatos de humilhação e 
desespero, elas contam que foi 
a fome dos fi lhos e o desempre-
go na pandemia que as empur-
raram para a rua.

 Antes mesmo de a Covid-19 

chegar, na capital cearense 

eram as mulheres as prin-

cipais chefes de família. 

Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografi a e 
Estatística, 484 mil mulhe-

res estavam nessa situa-

ção, 67 mil a mais do que 

os homens (417 mil). Com a 

pandemia, muitas fi caram 
desempregadas: 84 mil 

mulheres no primeiro tri-

mestre do ano passado.

O Inquérito Nacional so-
bre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da Co-
vid-19 no Brasil, realizado pela 
Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Ali-
mentar e Nutricional, revelou 
que, em 2020, a Insegurança 
Alimentar e a fome no Brasil 
retornaram aos patamares 
próximos de 2004.

Cerca de 19 milhões de bra-
sileiros passaram a ter em 
seu cotidiano a experiência da 
fome. Essa insegurança ali-
mentar é quatro vezes maior 
em trabalhadores informais e 
seis vezes maior entre desem-
pregados. Em 2018, o Ceará era 
o oitavo estado brasileiro com 
maior número de famílias em 
situação grave de segurança 
alimentar, com 175 mil famílias 
nessa situação, conforme os 
dados do IBGE.

Antônia Adriana Teixeira, 
Natalia Nunes, Maria Ester, 
Claudiana Monteiro e Silvia 
Fernandes dão rostos às es-
tatísticas. Essas mulheres são 
mães solo e desempregadas, 
que tiveram que buscar ajuda 
na rua para alimentar os fi lhos. 
Carregando pedaços de pape-
lão, percorrem o asfalta quente 
das avenidas Antônio Sales, De-
sembargador Moreira, Senador 
Virgílio Távora e Oliveira Paiva, 
respectivamente. Tentando — 
às vezes em vão — sensibilizar 
motoristas em troca de algu-
mas moedas.

ESPECIAL PARA O POVO
NATALI CARVALHO

opiniao@opovo.com.br

Cidades

As mães dos sinais
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Aos 48 anos, Antônia Adriana 
Teixeira passou a pedir dinheiro 
na avenida Antônio Sales. Seus 
três fi lhos mais novos, Creudo, 
Ana Kelly e João Vitor, costu-
mam acompanhá-la. Quando 
conversamos com ela, apenas 
os dois últimos citados estavam 
presentes. Antes da pandemia, 
ela trabalhava vendendo pro-
dutos de limpeza, indo de porta 
em porta. A fome a empurrou 
de vendedora para pedinte.

“Tem dia que tem comida e 
tem dia que não tem, hoje foi um 
dos dias que eles [fi lhos] me pe-
diram um pedacinho de pão e eu 
não tinha. Então eu venho para 
cá [sinal] para conseguir pagar 
o aluguel e comprar algo para 
comer. Mas, eu não levo meus fi -
lhos para o sinal, eles fi cam brin-
cando na praça, banhadinhos, 
limpinhos, brincando”, afi rma.

Diferentemente de Antô-
nia, Natalia Nunes vai sozinha 
para a avenida Desembargador 
Moreira. Morando em Maran-
guape, percorre 27 km até a 
Capital. Após se separar, ela e 
os três fi lhos passaram a mo-
rar com a mãe dela, já idosa, e 
a irmã de Natália, que é mãe de 
uma criança pequena. Ela ex-
plica que se tornou “o alicerce 
da casa”, devido às condições 
das outras familiares.

“Infelizmente, eu não achei 
outro meio além de pedir ajuda 
aqui no sinal, porque não tem 
como numa época dessas arru-
mar emprego, foi a única forma 
que eu consegui enxergar para 
ajudar em casa. Já teve vezes 
que um ovo teve que ser divi-
dido para cinco pessoas. Meus 
fi lhos não tinham nada para 
comer e eu fi quei desesperada… 
Foi a forma de trazer alimento 
para dentro de casa, porque eu 
não consigo roubar, sabe? O jei-
to é pedir”, explica.

Natália saiu de um relacio-
namento conturbado. Já Maria 
Ester, mãe de duas crianças, 
tornou-se pedinte quando pôs 

fi m em um relacionamento 
violento, em meio à pandemia. 
Após o marido sair de casa, a 
solução para ganhar algum di-
nheiro foi ir ao sinal da avenida 
Senador Virgílio Távora. “Ele 
saiu de casa, e eu fi quei pagan-
do as contas, sozinha. Eu rece-
bo um auxílio do governo, mas 
que não dá para muito. Eu já-
cheguei a passar fome.”

Claudiana Monteiro com-
partilha a mesma avenida de 
Maria Ester, e afi rma que mais 
de 10 mulheres dividem o mes-
mo local, alternando apenas os 
sinais e dias em que pedem. Ela 
explica que passou sempre por 
difi culdades na vida, mas só 
depois da pandemia passou a 
pedir nas ruas.

“Eu não estava mais conse-
guindo alimentar minhas três 
fi lhas. Às vezes tem para comer, 
às vezes não, e é muito chato ver 
os fi lhos passando fome. Só eu, 
mãe solteira. Sou sozinha. Tem 
dia que comemos só arroz com 
ovo. Ontem foi o dia que não ti-
nha mais gás, e eu já vim para 
tentar juntar. Eu e minha fi lha 

MÃES DO 
SEMÁFORO
A ROTINA DE MULHERES 
QUE BUSCAM SOBREVIVÊNCIA
NO TRÂNSITO DE FORTALEZA 

passamos fome, fomos dormir 
sem jantar. Eu não como para 
dar a elas.”

Entre as várias mulheres e 
até crianças caminhando no 
sol das 11h30min pela avenida 
Oliveira Paiva quando o sinal 
fechou estava Silvia Fernandes 
de Alencar, mãe de duas fi lhas 
adolescentes. Carregando um 
copo d'água em uma mão, a 
outra se mantinha estendi-
da aguardando uma moeda 
que podia vir do outro lado 
do vidro. Após perder o em-
prego de cozinheira em uma 
fábrica de estofados, ela ten-
tou a sorte de ser vendedora 
de pipocas no sinal, até que 
não conseguiu mais comprar 
a mercadoria e acabou na Oli-
veira Paiva pela promessa de 
que aquele era um local em 
que os motoristas ajudavam.

“Estou aqui porque perdi 
meu trabalho na pandemia, e eu 
preciso pagar água, aluguel, luz 
e botar comida na mesa. Minha 
vida depois da pandemia fi cou 
péssima, só não fi cou pior por-
que ainda tenho saúde”, relata.

FOME
Inquérito 
Nacional 
sobre 
Insegurança 
Alimentar 
no Contexto 
da Pandemia 
apontou 
situação de 
fome em 
13,8% dos 
lares no 
Nordeste
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Maria Ester Sousa Barros, mãe 
que pede ajuda na avenida 
Senador Virgílio Távora
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 CLAUDIANA Monteiro, em 
cruzamento da Virgílio Távora

FABIO LIMA

SILVIA Fernandes de Alencar em sinal na 
avenida Oliveira Paiva

NATALI CARVALHO/ESPECIAL PARA O POVO

 NATALIA Nunes

Auxílios do Governo 
são insufi cientes
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Todas as mães com quem 
O POVO conversou recebem 
algum auxílio governamental. 
O maior valor relatado é de R$ 
300. Das principais angústias, 
o gás de cozinha esteve pre-
sente em todos os depoimen-
tos, custando quase R$ 100. 
Elas afi rmam que passam dias 
sem tê-lo em casa, pois não 
conseguem comprar. “Recebo 
R$ 200 do governo, mas não dá 
para nada. Só o gás já leva me-
tade”, contou Claudiana.

Com entrevistadas em ho-
rários e locais diferentes, o re-
trato da miséria e difi culdades 
fi nanceiras dessas mulheres 
provocou em todas a ideia de 
construírem fogão à lenha, a 
que elas nomeiam de fogareiro. 
O que as impede de construírem 
é justamente os fi lhos pequenos, 
pois temem que eles acabem 
se ferindo. Mas, o que arreca-
dam nas ruas também não é o 
sufi ciente para viverem com o 

mínimo de garantia. Em alguns 
dias, chegam a ganhar até R$ 
100. Em outros, não passam de 
R$ 20, conforme relatam.

O Ministério Público do Es-
tado do Ceará informou, em 
nota, que vem acompanhando 
e fi scalizando as políticas des-
tinadas às pessoas em situa-
ção de rua e de moradia, assim 
como os programas de capa-
citação para o trabalho, renda 
e políticas de emprego. Con-
forme explica, o fenômeno da 
presença de mulheres pedindo 
dinheiro no sinal foi agravado 
pela crise econômica amplifi -
cada pela pandemia.

“O empobrecimento da popu-
lação deve ser enfrentado pelas 
políticas públicas desenvolvidas 
pelas pastas competentes, no-
tadamente da Assistência Social 
e Desenvolvimento Econômico, 
podendo o MP ser um agente 
indutor, o que tem feito de uma 
forma transversa”, diz o texto.

A difi culdade nas ruas
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Embora exista o preconcei-
to de que quem pede dinhei-
ro tem preguiça de procurar 
emprego, todas as mulheres 
entrevistadas disseram pre-
ferir estar trabalhando a so-
breviver naquela situação. 
Elas relatam humilhações no 
lugar de socorro.

“Teve uma vez que eu cho-
rei muito, eu estava pedindo e 
uma mulher disse coisas co-
migo. Foi tão dolorido que eu 
fi quei na frente do carro dela, 
parei ela e contei minha vida. 
Ela começou a chorar e me pe-
diu desculpa”, relata Antônia.

Quando as humilhações 
não são explicitadas verbal-
mente, elas vêm de uma for-
ma que, para Silvia, é ainda 
pior. “Muitas vezes as pessoas 

nem abrem o vidro do carro 
para saber o que queremos. 
Isso às vezes magoa, me sin-
to humilhada. Não devido às 
palavras, mas porque eles 
nem ligam para quem está 
pedindo ajuda, parece que 
somos invisíveis”, explica.

Da imensa lista de dificul-
dades que essas mães apre-
sentam, está também o can-
saço diário pela condição de 
miséria, que as obriga a se 
submeterem a horas no sol, 
sem alimentação, hidrata-
ção e descanso.

“Às vezes eu procuro for-
ça que eu não tenho, ter que 
criar força é muito cansativo. 
Tem dias que não dá vontade 
de fazer nada, a minha roti-
na é essa.Quando venho para 

Falta dados sobre situação 
de mulheres em situação de 
miséria em Fortaleza
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O motorista de aplicativo 
Sebastião André considera 
que antes da pandemia o nú-
mero de mulheres pedindo 
dinheiro com os fi lhos nos si-
nais era muito menor, na per-
cepção dele. Trabalhando há 
três anos rodando Fortaleza, 
ele percebe a concentração 
de pedintes maior nos bairros 
mais ricos.

“Antes de ser motorista de 
aplicativo, eu trabalhava para 
a antiga Coelce. Eu rodava a 
cidade inteira. E sempre en-
contrava gente pedindo, mas 
não como agora. Aumentou 
muito depois da pandemia, 
em todo ponto aparece al-
guém, mulheres com fi lhos 
também aumentou… princi-
palmente em bairros mais ri-
cos”, relata.

Embora seja visível o au-
mento de mulheres nessa si-
tuação após a pandemia, a 

Secretaria Municipal dos Di-
reitos Humanos e Desenvol-
vimento Social (SDHDS) não 
possui nenhum levantamento 
ou programa voltados para 
elas. Porém, está previsto um 
censo da população em situa-
ção de rua para este ano, fa-
zendo um recorte de gênero 
desta população. Apesar de 
algumas das mulheres en-
trevistadas não viverem na 
rua, a pasta afirmou que, 
por usarem as ruas na con-
dição de pedintes, a ideia é, 
possivelmente, aproveitar o 
momento do censo/pesquisa 
para um diagnóstico também 
dessa realidade.

Cenário semelhante se re-
pete na Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento Econô-
mico (SDE), que desde 2015 
não produz nenhuma pes-
quisa voltada para gênero e 
desemprego em Fortaleza. A 
pasta explicou que não rea-
liza pesquisas de campo e 
depende do censo realizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
para analisar os dados.

Essa falta de informações 
envolvendo esse perfi l de mu-
lheres também foi questionado 
ao MPCE. O órgão respondeu 
que uma pesquisa pelo critério 
de “mulheres mães” deve ser 
empreendida. “Assim, iremos 
encaminhar também essa de-
manda especializada para os 
órgãos de execução compe-
tentes para analisarem e pro-
moverem os desdobramentos 
cabíveis para a efetivação dos 
direitos e preservação da dig-
nidade”, informa.

As duas secretarias men-
cionadas afi rmaram que estão 
em fase fi nal de planejamento 
para uma ação intersetorial, 
que já iniciou o Programa 
Fortaleza Capacita. “Para que 
mulheres que não possuem 
ou que perderam a vincula-
ção com empregos formais ou 
temporários, ou aquelas que 
tiveram seus negócios sus-
pensos, em especial devido à 
pandemia, com destaque para 
as provedoras do lar, possam 
se capacitar para poder mon-
tar um pequeno negócio pró-
prio”, destaca a SDHDS.

A Coordenadoria Especial 
de Políticas para Mulheres 
da Secretaria Municipal dos 
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social informou 
que planeja estratégias e 
ações para que as mulheres 
que participem do programa 
possam dar materialidade ao 
próprio negócio, fornecendo 
recursos e suportes para tal.

“Tem dia que tem 

comida e tem dia 

que não tem, hoje 

foi um dos dias 

que eles [ fi lhos] 
me pediram um 

pedacinho de pão 

e eu não tinha. 

Então eu venho 

para cá [sinal] 
para conseguir 

pagar o aluguel e 

comprar algo para 

comer. Mas, eu não 

levo meus fi lhos 
para o sinal, eles 

fi cam brincando 
na praça, 

banhadinhos, 
limpinhos, 

brincando”

ANTÔNIA ADRIANA 

TEIXEIRA 

“Infelizmente, eu 

não achei outro 

meio além de pedir 

ajuda, porque 

não tem como 

numa época dessas 

arrumar emprego, 

foi a única forma 

que eu consegui 

enxergar para 

ajudar em casa. 

Já teve vezes que 

um ovo teve que 

ser dividido para 

cinco pessoas. 

Meus fi lhos não 
tinham nada para 

comer e eu fi quei 
desesperada… Foi 

a forma de trazer 

alimento para 

dentro de casa, 

porque eu não 

consigo roubar, 
sabe? O jeito é 
pedir”

NATÁLIA NUNES

“Ele saiu de 

casa, e eu fi quei 
pagando as contas, 

sozinha. Eu recebo 
um auxílio do 

governo, mas que 

não dá para muito. 

Eu já cheguei a 

passar fome”

MARIA ESTER

o sinal, eu saio de casa com o 
café da manhã, e se aparecer 
quentinha é que como”, deta-
lha Natalia.

Mesmo passando o dia 
sendo submetidas ao sol, 
fome e humilhação nas aveni-
das, o valor arrecadado nem 
sempre é sufi ciente. O que é 
inversamente proporcional, 
afi nal os dias em que apuram 
menos é o que elas precisam 
passar mais tempo para ten-
tar compensar. “Eu chego 
umas 6, 7 da manhã e volto de 
tarde. Tem vezes até que vou 
embora à noite. Não gosto de 
estar aqui, o pessoal manda 
trabalhar, sou muito humi-
lhada. Mas mesmo assim te-
nho que estar aqui, porque 
preciso”, afi rma Claudiana.

O POVO MAIS

MAIS.OPOVO.COM.BR

Esta reportagem 
foi desenvolvida no 
projeto Diversidade 
nas Redações, da Énois 
Conteúdo. Assinante OP+ 
teve acesso antecipado
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A pouco mais de um ano da 
eleição presidencial de 2022 
o Nordeste já está na pauta 
dos dois principais candi-
datos segundo as pesquisas 
eleitorais. Após o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
visitar o Ceará na última sex-
ta-feira, 13, o ex-presidente 
Lula (PT) iniciou uma jorna-
da de 11 dias por seis esta-
dos da Região. Pernambuco, 
Piauí, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Bahia es-
tão na agenda do petista que 
segue até o dia 26.

O Ceará será o quarto Es-
tado pelo qual Lula passará; 
com previsão de chegada 
na próxima sexta-feira, 20. 
Ontem, ele desembarcou em 
Pernambuco, seu estado na-
tal, onde permanece nesta 
segunda-feira, 16. No Cea-
rá, o petista deve cumprir 
agenda com lideranças lo-
cais como o governador Ca-
milo Santana (PT) e outros 
correligionários. 

Além da cúpula petista, há 
previsão de encontro com li-
deranças de outros partidos. 
A lista completa deve ser di-
vulgada nesta semana, mas 
o O POVO apurou que o ex
-presidente deve encontrar-
se com representantes de 
partidos como Psol, PCdoB e 
MDB, este último capitanea-
do pelo ex-senador Eunício 
Oliveira. Líder do MDB cea-
rense, Eunício esteve com 
Lula em Brasília neste ano 
e é cotado para disputar as 
eleições em 2022, embora 
ainda sem posição definida. 

Será a primeira viagem de 
Lula aos estados do Ceará, 
Piauí e Rio Grande do Norte 
após os 580 dias de prisão 
em Curitiba. O ex-presiden-
te, que readquiriu direitos 
políticos neste ano, deve se 
reunir ainda com represen-
tantes de movimentos popu-
lares e sindicais; Os eventos 
são mantidos sob sigilo para 
evitar aglomerações e não há 
previsão de ato público.

No Ceará, Lula terá, tal-
vez, o maior desafio para a 
construção de um palanque 
local. Isso porque Camilo, 
cotado para concorrer ao 
Senado, deve apoiar o nome 
do PDT para o governo esta-
dual. Parte do grupo político 
de Ciro Gomes (PDT), o go-
vernador e o ex-presidente 
tentarão costurar a relação 
enquanto Ciro aumenta o 
tom das críticas a Lula. Ala 
petista que conta com nomes 
como os deputados federais 
Luizianne Lins e José Airton 
Cirilo defendem candidatura 
própria ao governo para am-
pliar o palanque de Lula.

Um dos articuladores da 
visita, o deputado federal 
José Guimarães (PT-CE), in-
formou que a agenda temá-
tica ainda está em definição, 
mas apontou “objetivos” da 
passagem. “O primeiro é re-
visitar o legado dele como 
presidente no Nordeste. Até 
porque é uma das regiões 
que mais recebeu investi-
mentos no governo do PT”, 
destacou, sugerindo ainda 
que a intenção de Lula é dis-
cutir temas nacionais com as 

lideranças estaduais.
“A começar por aquilo 

que ele (Lula) pensa sobre 
desenvolvimento regional, 
Bolsa Família, vacina, fome 
e desemprego. Hoje somos 
uma das regiões mais afe-
tadas pelo descaso do go-
verno Bolsonaro”, pontuou. 
Apesar de apontar que a 
visita “não é uma agenda 
eleitoral”, o parlamentar 
reconhece a relevância do 
momento para formalizar 
alianças nacionais. 

Segundo maior colégio 
eleitoral do País, consideran-
do apenas regiões, o Nordes-
te é uma das principais vias 
eleitorais entre os que dispu-
tam o Palácio do Planalto. No 
passado recente, a Região foi 
decisiva em vitórias de go-
vernos petistas. Atualmente, 
quatro dos seis estados que 
Lula visitará são governados 
pelo PT (CE, BA, PI e RN).

Maranhão e Pernambuco 
são geridos por políticos do 
PSB, legenda que é um dos 
principais ‘alvos’ da articu-
lação. No itinerário estão 
reuniões com os governado-
res Flávio Dino (MA) e Paulo 
Câmara (PE). Parte do PSB 
defende apoio a Lula, en-
quanto outra ala mantém 
aproximação com o ex-mi-
nistro e também presiden-
ciável Ciro Gomes (PDT).

O presidente do PT em 
Fortaleza, o deputado es-
tadual Guilherme Sampaio, 
informou que a agenda de 
Lula “não envolverá uma 
circulação por municípios ou 
grandes eventos”, mas re-
conheceu que está ligada às 
intenções da legenda para 
a disputa presidencial de 
2022. “Lula vem cumprir a 
tarefa política a que se pro-
pôs, de dialogar e compor 
uma Frente capaz de der-
rotar o Bolsonarismo e re-
tomar um projeto popular e 
democrático”, ressaltou.

O parlamentar confir-
mou a previsão do encon-
tro de Lula com Camilo e 
a intenção do líder petista 
em reunir-se com “parti-
dos progressistas”, com a 
finalidade de “mobilizar a 
sociedade em defesa da de-
mocracia e em torno de um 
projeto governamental”. 
Sem citar quais legendas 
estão no roteiro, Sampaio 
disse que o itinerário “ainda 
está sendo fechado”.

| articulações | Petista cumpre agenda de 11 dias em seis estados da Região; objetivo é 

reforçar o diálogo com lideranças locais visando apoio e alianças

Lula já articula no Nordeste e 
chega na sexta-feira ao Ceará
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Em Recife, contatos com 
nomes de vários partidos

Encontros. Esquerda e direita

A agenda do ex-presi-
dente Lula no seu primeiro 
dia de contatos em Recife 
foi movimentada e inclui 
políticos locais ligados ao 
Partido Progressita (PP), 
do poderoso Chefe da Casa 
Civil do governo Bolsonaro, 
o senador piauiense Ciro 
Nogueira. Pelo menos um 
parlamentar do PDT de Ciro 
Gomes, o deputado federal 
Tulio Gadelha, também es-
teve com o líder petista no 
hotel da capital pernam-
bucana na qual está hospe-
dado, mas o compromisso 
principal do domingo foi um 
jantar no Palácio Campo das 
Princesas com a cúpula do 
PSB, organizado pelo gover-
nador Paulo Câmara.

Lula tem entre seus obje-
tivos na passagem por Per-
nambuco conseguir uma 
reaproximação com o PSB, 
especialmente depois da 
tensa disputa de 2020 pela 
prefeitura de Recife, na qual 
João Campos derrotou a pe-
tista Marilia Arraes, prima 
dele, inclusive. A estratégia 
do petista para o próximo 
ano prevê uma aliança entre 
os dois partidos, defendi-
da pelo governador mas que 
ainda tem a resistência do 
prefeito, que tem defendido 
a tese da necessidade de uma 

terceira via para quebrar po-
larização entre Lula e o atual 
presidente, Jair Bolsonaro.

À saída do encontro com 
Lula, ontem à tarde, o de-
putado federal Renildo Ca-
lheiros, do PCdoB, disse tê-lo 
encontrado “feliz e animado”. 
O encontro, do qual também 
participaram a vice-gover-
nadora Luciana Santos e o 
ex-vice-prefeito de Recife, 
Luciano Siqueira, serviu para 
uma análise de cenário, em-
bora o parlamentar assegure 
que não se falou em candida-
tura. “Analisamos o quadro, 
destacamos a quantidade de 
erros que o governo Bolsona-
ro tem cometido”, disse aos 
jornalistas. Chama atenção, 
para ele, o estado de ânimo 
do ex-presidente.

Enquanto Lula se movi-
menta por uma união em 
Pernambuco, a deputada 
federal Marilia Arraes, que 
também esteve ontem com 
ele, reafirmou sua disposi-
ção de disputar o governo 
estadual em 2022. O interes-
se do governador atual de 
uma aproximação seria para 
viabilizar a candidatura do 
ex-prefeito de Recife, Geral-
do Julio, nome que ele gosta-
ria de ver comandando uma 
frente ampla das esquerdas 
para sua sucessão.

ediÇÃo: Guálter GeorGe  |  gualter.george@oPoVodigital.CoM

agEnda dE lula

15 e 16

desembarca, à tarde, 
em Pernambuco e 
cumpre agenda com o 
governador Paulo 
Câmara (PsB), outras 
lideranças locais e 
com movimentos 
sociais do estado.

17 e 18

ex-presidente estará 
em teresina para se 
encontrar com 
lideranças do Piauí, 
dentre elas o 
governador Wellington 
dias (Pt)

18 e 19 e 20

lula estará no 
Maranhão e deve se 
encontrar com o 
governador Flávio dino 
(PsB) e outras 
lideranças e 
movimentos locais.

20, 21, 22 e 23

lula chega em 
Fortaleza na sexta-
feira , 20, (à noite), e 
cumpre agenda no fim 
de semana e na 
segunda-feira. deve 
reunir-se com o 
governador do Ceará, 
Camilo santana (Pt), e 
lideranças de outros 
partidos

24

lula estará no rio 
grande do Norte onde 
deve ser recebido pela 
governadora Fátima 
Bezerra (Pt) e 
encontrar-se com 
lideranças locais

25 e 26

o ex-presidente 
desembarca em 
salvador, na Bahia, 
onde deve se 
encontrar com o 
governador rui Costa 
(Pt) e encerrar a 
passagem pelo 
Nordeste

dia a dia

vitor maGalhães
vitormagalhaes@opovo.com.br
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marília arraes e lula no encontro 
de ontem, em Pernambuco

lula se reuniu ontem com 
petistas pernambucanos
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O Senado resiste a carim-
bar o “pacotão” trabalhista 
aprovado na Câmara. Entre as 
medidas aprovadas pelos de-
putados federais, estão a cria-
ção de novas modalidades de 
contratação, inclusive sem car-
teira assinada e com FGTS me-
nor, além de mudanças na CLT, 
como a redução no pagamento 
de horas extras a algumas ca-
tegorias. Um dos maiores alvos 
de polêmica é a criação do Re-
gime Especial de Trabalho In-
centivado, Qualificação e Inclu-
são Produtiva (Requip), voltado 
para garantir a qualificação 
profissional e a inclusão pro-
dutiva do jovem de baixa renda 
no mercado de trabalho. 

Como não há vínculo formal 
de trabalho, o programa pre-
vê o pagamento de uma bolsa 
(metade bancada pela empre-
sa, metade pelo governo), de 
até R 550. O valor também vai 
depender da carga horária. Se-
nadores pediram para os con-
sultores da Casa elaborarem 
uma análise da MP aprovada 
na Câmara para discutir mu-
danças. “Tem muita coisa que 
pode ser até um jabutizinho, 
umas pegadinhas, e tem de ser 
avaliada”, afirmou o senador 
Vanderlan Cardoso (PSD-GO), 
que foi o relator da medida 
provisória (MP) que permitiu o 
programa de redução de jorna-
das e salários no ano passado.

O texto original, enviado 
pelo governo, tinha 25 artigos 
e estabelecia uma nova roda-
da do programa que permite 
às empresas reduzir jornada e 
salário ou suspender contratos 
por causa da pandemia. Como 
complemento da renda, o go-
verno banca o Benefício Emer-
gencial de Manutenção de Em-
prego e Renda (Bem).

Os deputados aprovaram 
dispositivos que ampliaram o 
texto para 94 artigos, incluin-
do a criação de três novos pro-
gramas voltados para jovens e 
pessoas com mais de 50 anos, 
com apoio do governo. O pro-
jeto ainda não foi encaminhado 
formalmente ao Senado. “Fui 
pego de surpresa. Como assim 
votar reforma trabalhista ago-
ra? Eles pegam o esqueleto que 
vem do Executivo e vão produ-
zindo jabutis”, disse o líder do 
Podemos, Alvaro Dias(PR). Os 
senadores ainda não definiram 
um cronograma para avaliar a 
proposta, que precisa ser apro-
vada até o dia 7 de setembro 
para não perder a validade. 

Caso a MP seja rejeitada ou 
venha a caducar, o governo 
teria de encaminhar a criação 
dos programas por meio de um 
projeto de lei, pois não pode 
reeditar no mesmo ano uma 
medida provisória que perdeu 
os efeitos. Como a redução de 
jornada tem prazo de vigência 
de 120 dias, justamente o pe-
ríodo de validade da MP, esse 
programa não seria afetado, 
diferentemente dos outros in-
cluídos pelos deputados. Além 
do Requip, a texto cria o Pro-
grama Primeira Oportunida-
de e Reinserção no Emprego 
(Priore), para jovens de 18 a 
29 anos, no primeiro trabalho 
com carteira assinada, e para 
pessoas com mais de 55 anos 
desempregadas há mais de um 
ano. Para incentivar as em-
presas a contratar pelo pro-
grama, foi reduzida a alíquota 
de recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Se o texto for aprova-
do, além da remuneração paga 
pela empresa, o governo paga-
rá diretamente ao trabalhador 
um bônus de até R$ 275 (o va-
lor vai variar de acordo com a 
carga horária).

Ainda foi incluído no texto 
o Programa Nacional Presta-
ção de Serviço Social Voluntá-
rio, que permite às prefeitu-
ras contratarem jovens de 18 
a 29 anos e pessoas acima de 
50 anos temporariamente em 
troca de uma remuneração 
não inferior ao salário míni-
mo/hora (R 5). A União bancará 
uma bolsa complementar de R 
125 por mês. (das agências)

| Mudanças | Deputados teriam inserido “jabutis” no 

texto original encaminhado pelo Executivo. Criação de novas modalidades de 

contratação gera as maiores reações e críticas dos parlamentares

Senadores resistem a 

reforma trabalhista da 

Câmara
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O “QUEBRA-CABEÇA” DA 
CPI DAS ASSOCIAÇÕES

A 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada 
para investigar financiamento de associações de 
policiais militares do Ceará terá reunião de ins-
talação amanhã. Em sessão marcada para as 10 

horas, no Salão Nobre da Assembleia, os líderes de parti-
dos com maior representação na Casa deverão indicar os 
nove membros do colegiado, que realizarão logo depois 
uma eleição que definirá a presidência e a relatoria do 
grupo. Ao longo do fim de semana, foram intensas as ar-
ticulações para a “montagem” da CPI. 

A maior indefinição segue em torno dos três nomes que serão 
indicados pelo bloco PDT, Cidadania e DEM. Até agora, são 
dadas como mais certas indicações de Romeu Aldigueri (PDT), 
autor do pedido de CPI, e de Salmito Filho (PDT). O imbróglio 
segue sendo pela definição da terceira vaga, com tanto Osmar 
Baquit (PDT) quanto Marcos Sobreira (PDT) demonstrando 
interesse pela vaga. 

Na sessão da última quinta-feira, que deferiu a instalação do 
grupo, tanto Baquit quando Sobreira fizeram discursos sobre 
o tema, ambos subindo o tom contra o volume de recursos 
movimentado pelas associações.Conhecido pelo estilo “cão de 
briga” e sem papas na língua, Baquit seria uma indicação pelo 
confronto direto. Já Sobreira é visto com perfil “meio termo”, com 
maior espaço para diálogo com a oposição.

PARTIDOS POLÍTICOS

Entre PT, PP e MDB, partidos que terão direito a uma indicação 
cada, a coisa parece mais definida. No caso petista, já foi acertada 
a indicação de Elmano de Freitas, camilista convicto, para a vaga.

Já o PP deve indicar Bruno Pedrosa. O nome emedebista 
segue indefinido, com alta probabilidade de indicação de 
Danniel Oliveira, líder do partido na Casa e sobrinho do ex-
senador Eunício Oliveira. 

ACORDO OU SORTEIO

As três outras vagas da CPI deverão ser indicadas através de 
um acordo entre seis partidos com pelo menos dois deputados 
na Assembleia –Republicanos, Solidariedade, PSDB, PSB, PCdoB 
e Pros. Caso esse grupo não chegue a um consenso, as vagas 
serão sorteadas entre esses 12 deputados.Até agora, a tese 
mais consensual é pela indicação de Soldado Noelio (Pros), 
representante de policiais militares, para uma das vagas. 
Diversos deputados demonstraram interesse na outra vaga, 
sobretudo Augusta Brito (PCdoB).

Com exceção de Noelio, todos os nomes ventilados são de 
deputados do “núcleo duro” da base aliada dos Ferreira Gomes 
no Ceará. A expectativa, portanto, é de tempos difíceis para a 
oposição dentro da CPI.

RELATORIA E PRESIDÊNCIA

Como apresentou a proposta que gerou a CPI, Romeu Aldigueri é 
cotado como nome “natural” para presidir os trabalhos do grupo. 
Para a relatoria, deputados afirmam que o perfil de Salmito 
Filho seria o mais adequado, um “meio termo” entre a defesa do 
governo Camilo Santana (PT) e capacidade de “encarar” reações 
da oposição no grupo. Elmano de Freitas também desponta como 
possível relator dos trabalhos.

As posições, no entanto, ainda seguem em debate. Nesta segunda-
feira, pedetistas e líderes de outros partidos deverão conversar 
para bater o martelo das indicações.

CARLOS 
MAZZA ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
ÀS SEGUNDAS

CARLOSMAZZA@OPOVO.COM.BR
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ROMEU ALDIGUERI (PDT) deve 
ser indicado para presidir CPI

A nova ofensiva do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
contra ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) gerou 
reações de senadores da base e 
da oposição ao governo no úl-
timo fi m de semana. Bolsona-
ro anunciou que apresentará, 
nesta semana, pedido de im-
peachment dos ministros Luís 
Roberto Barroso e Alexandre de 
Moraes ao Senado.

De um lado, aliados do go-
verno alegam que ministros 
invadem o papel de outros 
poderes e instituições e fazem 
valer suas preferências. Do 
outro, opositores rechaçam as 
ameaças de impeachment fei-
tas por Bolsonaro e defendem 
que a ação se trata de uma 
tentativa de desviar o foco de 
investigações em curso contra 
ele e seus apoiadores.

Em publicação nas redes 
sociais, no último sábado, 14, 
Bolsonaro disse: “Todos sabem 
das consequências, internas e 
externas, de uma ruptura insti-
tucional, a qual não provocamos 
ou desejamos”, escreveu, “De há 
muito, os ministros Alexandre 
de Moraes e Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal Fe-
deral, extrapolam com atos os 
limites constitucionais”.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) defendeu uma 
reação ao que classifi cou como 
“crescente ativismo político e 
indevida interferência nos de-
mais poderes” por parte do STF. 
O parlamentar cearense infor-
mou que já realizou dois pedi-
dos de impeachment de minis-
tros do Supremo e frisou que no 
momento de crise institucional 
“só o Senado tem o poder de 
frear os excessos de ministros 
do STF que ferem constante-
mente a nossa Constituição”.

Dentre os membros da opo-
sição que se manifestaram, o 
senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE) disse que minis-
tros do STF podem e devem ser 
investigados por fatos concre-
tos, mas que a eventual solici-
tação de Bolsonaro seria uma 
“cortina de fumaça para tentar 
esconder o mar de crimes co-
muns e de responsabilidade que 
ele mesmo cometeu”.

Aliado de Bolsonaro, o sena-
dor Marcos Rogério (DEM) des-
tacou que os últimos aconteci-
mentos no País “vêm revelando 
o desejo de alguns de usar os 
poderes que lhes foram conce-
didos para invadir o papel de 
outras instituições”. Segundo 
ele, é preciso dizer que “nenhum 

Poder é maior do que o outro”.
O senador Otto Alencar (PSD

-BA) destacou o “cunho político” 
da atitude de Bolsonaro. “O pre-
sidente acha que rende votos, 
imita Daniel Silveira e Roberto 
Je erson. É plágio”, ironizou. N 
na última sexta-feira, por or-
dem de Alexandre de Moraes.

Segundo informações do 
portal UOL, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM
-MG), não considera a possibi-
lidade de abrir qualquer pedido 
de impeachment de ministros 
do STF por considerar que não 
há elementos e que o mecanis-
mo constitucional não pode ser 
banalizado. O POVO procurou os 
outros senadores que compõem 
a bancada cearense na Casa, Cid 
Gomes (PDT) e Tasso Jereissati 
(PSDB), mas não obteve retorno.

RODRIGO PACHECO, presidente do Senado, 
estaria propenso a matar o debate

PEDRO GONTIJO/SENADO FEDERAL

| CRISE | Aliados do governo tentam fazer a ideia avançar, 

mas maioria das manifestações é de crítica à atitude de 

Bolsonaro. Pedidos devem mesmo ser arquivados

Impeachment de ministros 
do STF agita clima no Senado

Mandetta vê 
o País perto 
de ruptura 
institucional

Preocupação

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta fez, 
ontem, uma análise dura e 
preocupante do atual mo-
mento pelo qual passa o Bra-
sil. Mandetta foi muito enfá-
tico ao afi rmar que vê o País 
muito perto de uma ruptura 
democrática. O ex-ministro 
participava no início da noite 
de “live” organizada pelo Par-
latório, grupo que reúne for-
madores de opinião de todo 
Brasil. De acordo com ele, a 
pandemia, que é pano de fun-
do para a crise econômica em 
todo o mundo, acirra a cri-
se política no Brasil porque é 
“agravada por pontos obscu-
ros que tencionam por uma 
ruptura entre os Poderes”.

Ao se referir especifi camen-
te à pandemia, o ex-ministro 
criticou a postura do governo, 
do qual ele fez parte quando 
comandava a pasta da Saúde, 
por ter demorado muito por 
escolher o caminho das vaci-
nas. Para ele, se a escolha pelo 
caminho da vacina tivesse sido 
tomada no tempo ideal, mor-
tes ao longo do primeiro se-
mestre teriam sido evitadas.

“A boa notícia é que a nossa 
rede de vacinação confi rmou 
sua efi cácia. Temos uma boa 
capilaridade no sistema saú-
de”, disse Mandetta.

De qualquer forma, segun-
do o ex-ministro, “devemos 
atravessar o segundo semes-
tre inteiro tentando aplicar a 
segunda dose da vacina e lu-
tando contra a variável del-
ta”. Mais que isso, continuou 
o ministro, se aparecer uma 
cepa da covid-19 resistente 
às vacinas, o País vai voltar à 
estaca zero.

No fi nal da sua apresen-
tação, Mandetta deixou uma 
palavra de alento, ao afi rmar 
que, com a crise sanitária - 
que é pano de fundo para as 
crises econômica e política 
no Brasil - saindo do radar, é 
possível que o País volte aos 
níveis de boa convivência do 
pré-crise.

Só o Senado tem 

o poder de frear 

os excessos de 

ministros do 

STF que ferem 

constantemente a 

nossa Constituição”

Eduardo Girão (Podemos), 
senador cearense
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edIÇÃo: AdAilmA mendes| adaIlma.mendes@oPoVodIgItal.Com

Com apenas dois projetos de 
parceria público privada (PPP) 
no setor de resíduos sólidos – 
um deles em plena operação 
em Caucaia e outro em mode-
lagem no Cariri desde 2019 –, o 
Ceará deve ter mais iniciativas 
mapeadas e desenvolvidas até 
2024, segundo avalia a consul-
toria de gerenciamento Radar 
PPP. A aposta, segundo justifica 
Bruno Pereira, sócio da empre-
sa, deve-se aos prazos em vigor 
do novo marco do Saneamento, 
ao estímulo do Governo Federal 
e o interesse declarado da ini-
ciativa privada.

A última análise da Radar 
PPP foca nos projetos desde 
a metade de 2017 até agora, 
abrangendo a partir do início 
do penúltimo mandato de cada 
cidade. Com a nova realidade, 
ele diz acreditar que os gesto-
res deverão responder aos im-
pulsos como forma de garantir 
novas possibilidades de gera-
ção de emprego e renda como 
também desenvolvimento tec-
nológico aos municípios.

 “Há dez anos temos debate 
sobre acabar o lixão, separa-
ção de resíduos, do que tem 
potencial econômico e não 
tem... Esse debate ganhou 
maturidade, o Congresso e 
o Ministério do Desenvolvi-
mento Regional mandaram 
sinais recorrentes de que 
chegou a hora de prefeitos e 
vereadores agirem. Marco 
legal trouxe novos prazos que 
eu espero que se cumpram”, 
declarou Pereira em entre-
vista ao O POVO.

Já sobre a participação das 
empresas neste nicho, ele reco-
nhece que os investidores ainda 
precisam melhorar a gestão 
dos negócios para enxergar no-
vas possibilidades de negócio 
e aposta tanto nesta profissio-
nalização quanto na chegada 
de empresas estrangeiras para 
alavancar os projetos.

“A iniciativa privada que 
trabalha com resíduo sólido 
está percebendo que os mo-
delos tradicionais, da lei de 
licitações, fragilizam muito o 
setor. Municípios pagam com 
muito atraso, então, as pró-
prias empresas estão buscan-
do modelos mais modernos 
que sejam mais estáveis e sus-
tentáveis”, comenta, apontan-
do para a criação de taxas e ta-
rifas como uma saída para que 
os cofres públicos não sejam 
comprometidos e a empresa 
garanta sustentabilidade para 
a operação – “semelhante ao 
que já acontece com a ilumi-
nação pública”.

Pereira ainda alerta para 
“um movimento no território 
brasileiro de empresas es-
trangeiras fornecedoras de 
tecnologia para o aproveita-
mento energético dos resí-
duos sólidos antes ou depois 
que os rejeitos sejam deposi-
tados no aterro”.

Ao todo, segundo os da-
dos mapeados pela Radar PPP, 
existem 320 projetos no setor 
de resíduos sólidos no Brasil, 
dos quais 51 deles estão em 
execução. No Ceará, somente 
as experiências do Cariri, no 

qual a modelagem da PPP ain-
da está sendo elaborada, e de 
Caucaia, cuja concessão de 30 
anos foi arrematada por R$ 600 
milhões em uma PPP da Com-
panhia de Gás Natural do Ceará 
(Cegás), Prefeitura de Fortale-
za e GRN Fortaleza, do Grupo 
Marquise e Ecometano.

Dos projetos municipais e 
consórcios públicos no Estado 
do Ceará, desde 1º de janeiro de 
2017 até hoje, 44 iniciativas fo-
ram mapeadas pelo Radar PPP, 
sendo que 12 delas são de ilu-
minação pública, 8 de eficiência 
energética, 6 de água e esgoto e 
apenas 5 de resíduos.

“Ou seja, resíduos sólidos é 
praticamente 10% de PPPs, con-
cessões municipais e consór-
cios públicos do Ceará. Acredito 
que isso é um reflexo do setor 
de resíduos sólidos, porque é 
um setor que, apesar de muita 
potência, ainda tem muitas dú-
vidas sobre quem paga a conta, 
como faz a PPP e como faz a li-
citação”, avalia.

No entanto, Pereira diz que 
a média não é destoante, vide 
que, no Nordeste, as duas ou-
tras maiores economias da 
Região, Bahia e Pernambuco, 
tiveram média de projetos em 
resíduos sólidos oscilando em 
torno dos 10% do total de con-
cessões, PPPs e consórcios pú-
blicos identificados no mesmo 
período de investigação.

| MAturIdAdE | Estímulo do Governo 

Federal aliado a marco do Saneamento e interesse privado devem fazer com que municípios reajam

Projetos na área de resíduos sólidos 
no Ceará devem deslanchar até 
2024, avalia Radar PPP

Os destaques 
da experiência 
de Caucaia

Cegás. 

A parceria público privada 
(PPP) fechada entre a Compa-
nhia de Gás Natural do Ceará 
(Cegás), a Prefeitura de Fortale-
za e a GNR Fortaleza foi desta-
cada pela empresa estadual na 
semana passada. A injeção do 
biometano produzido no ater-
ro na tubulação operada pela 
Cegás oferece uma alternativa 
de energia mais limpa nos usos 
doméstico, industrial ou veicu-
lar para os quais a companhia 
presta serviço, além de ajudar 
no desenvolvimento do hub de 
hidrogênio verde do Ceará.

O acordo assinado em 2014 
garantiu o pioneirismo para o 
Ceará, uma vez que a regulação 
nacional para o setor foi criada 
em 2017, especificando as ca-
racterísticas que o gás natural 
renovável precisa ter para ser 
distribuído na rede das distri-
buidoras. Em maio de 2018, a 
Cegás tornou-se a primeira dis-
tribuidora do Brasil a injetar em 
sua rede de gasodutos o biogás, 
destinando, inicialmente, toda a 
produção à Cerbras.

 “Foi a primeira e continua-
mos a única. Outras distri-
buidoras, naturalmente, ago-
ra estão se organizando para 
avançar nesse sentido. Hoje, 
cerca de 15% do consumo de gás 
dos nossos clientes automoti-
vos, residenciais, industriais e 
comerciais é de Gás Natural Re-
novável. Esse percentual é um 
dos maiores do mundo”, ressal-
tou Hugo Figueirêdo, presidente 
da Cegás, em nota.

O texto relembra ainda que, 
também em 2018, a Cegás e a 
GNR Fortaleza assinaram um 
contrato para ampliar a ofer-
ta de biogás em 20%, no qual a 
empresa se comprometeu a au-
mentar sua produção 75 mil me-
tros cúbicos para 90 mil metros 
cúbicos diários de biometano.

A usina capta o biogás pro-
duzido no aterro em 230 poços 
de gás. Depois, é encaminhado 
para a planta de purificação, 
onde ocorre a transformação 
em biometano, combustível que 
é totalmente compatível com o 
gás natural que já era usado pela 
Cegás na tubulação. O projeto do 
Gasoduto de 23 quilômetros está 
adequado à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, aprovada e 
sancionada em 2010, e à Política 
Estadual de Resíduos Sólidos do 
Ceará, de 2016.

Sobre a colaboração desta 
operação para o hub de hidro-
gênio verde, Figuerêdo expli-
cou: “Toda a nossa experiên-
cia que tivemos em colocar o 
biometano na rede, podemos 
aproveitar e replicar essa ex-
periência do ponto de vista 
regulatório, operacional e fis-
cal, a fim de transferir para o 
hidrogênio verde. As etapas 
para que se possa chegar ao 
consumidor final são seme-
lhantes. Neste momento, nós 
estamos discutindo com par-
ceiros que têm nos procurado 
para avançar com projetos-
pilotos de distribuição de hi-
drogênio verde, seja 100% en-
tregue a determinado cliente, 
seja injetado na rede.”

eVIlÁzIo Bezerra/o PoVo (2017)

UsinA de biometAno de Caucaia é 
a única PPP de resíduos sólidos em 

operação no Ceará

ArmAndo de oliveirA limA

armando.lima@opovo.com.br
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Em meio à crise energética, 
um projeto nacional, do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), quer contribuir 
com soluções para reduzir os 
gastos com energia elétrica nas 
gestões municipais. O banco 
lançou no fim de 2020 a plata-
forma Enerflix (www.enerflix.
com.br), para dar apoio às pre-
feituras que querem elaborar 
projetos de eficiência energé-
tica e a adoção de fontes reno-
váveis, como energia solar. Os 
principais focos do BID nesta 
campanha é auxílio técnico em 
projetos em eficiência energé-
tica de órgãos públicos, ilumi-
nação pública e geração distri-
buída de energia por meio de 
placas solares.

A plataforma Enerflix per-
mite livre acesso, inclusive para 
cidadãos, totalmente gratui-
to. A ferramenta oferece ainda 
cursos online, vídeos, e-books 
e materiais de apoio para ca-
pacitação de gestores públicos. 
Também há ferramentas de 

simulação e um módulo passo a 
passo para o desenvolvimento 
de projetos, indicando inclusive 
as principais linhas de crédito 
disponíveis.

Fábio José Horta Nogueira, 
diretor técnico da iX Estudos 
e Projetos, parceira do BID no 
projeto, destaca que a Frente 
Nacional de Prefeitos está aju-
dando. O BID está indo atrás 
dos prefeitos para que o projeto 
emplaque de vez. Ele ainda des-
taca que já há bons exemplos de 
cidades que investiram em pro-
jetos que são foco da iniciativa e 
colhem frutos em forma de eco-
nomia com gastos em energia, 
o que é revertido à sociedade 
por meio de investimentos em 
políticas públicas com o dinhei-
ro da economia de energia.

“Principalmente agora com 
essa crise hídrica, a energia é 
um custo muito grande para 
os municípios. Temos projetos 
para substituir lâmpadas, ins-
talar sistemas solares, os mu-
nicípios já têm acesso a crédito 

para esses investimentos. Tudo 
isso não é gasto, mas investi-
mento que se paga muito rápi-
do”, ressalta.

O foco atual do projeto, 
batizado de “Enerflix: va-
lorizar a cidade, iluminar o 
futuro”, é atrair os gestores 
das pequenas cidades. “Essa 
plataforma foi desenvolvida 
pensando em agentes públi-
cos de cidades menores, que 
não têm facilidade de aces-
so às novas tecnologias, que 
não têm condições de lançar 
facilmente um edital. E isso 
tudo está descrito nesta pla-
taforma de forma simples.”

Ainda de acordo com Fábio, 
formar pelo menos cinco pes-
soas em cada prefeitura a partir 
dos cursos da plataforma, seria 
o ideal, mas podem ser uma, 
duas ou três pessoas, a depen-
der do tamanho do município. 
Lá, eles podem ter acesso a es-
tudos de viabilidade, desenvol-
vimento de projetos e avaliação 
de custos. (Samuel Pimentel)

| DEsENvOlvIMENtO | Objetivo do banco é formar gestores públicos 

e dar auxílio técnico em projetos de eficiência energética, iluminação pública e geração distribuída

BID lança campanha para 
reduzir gastos com energia nos 
municípios

aurelio alves

IlumInação na avenida Beira Mar, que 
ainda passa por obras de revitalização

O POvO MAIs
Mais.opovo.CoM.Br

Matéria completa, com avaliação de mais especialistas, para 
o assinante o povo na plataforma multistreaming.
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Com a última alta no valor 
do litro da gasolina vendido às 
distribuidoras nas refinarias 
pela Petrobras, o preço médio 
do combustível no Ceará já re-
gistra um aumento de 23,7% no 
acumulado de 2021. Enquanto o 
consumidor cearense pagava, 
em média, R$ 4,75 por litro em 
janeiro, na última semana esse 
valor chegou a R$ 5,88.

Além de encarar as altas su-
cessivas, quem precisa abaste-
cer o carro nos postos do Es-
tado ainda se depara com uma 
variação expressiva entre os 
valores cobrados, às vezes den-
tro do mesmo município. Em 
Fortaleza, por exemplo, o me-
nor preço por litro da gasolina 
comum pode ser encontrado a 
R$ 5,43. Esse é também o va-
lor mais baixo encontrado em 
pesquisa realizada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) em 
11 municípios cearenses. Contu-
do, o consumidor fortalezense 
também pode encontrar um 
valor máximo de R$ 5,99 no li-
tro desse combustível.

No Estado, a pior situação é 
a do município de Crateús que 
não só registra o maior preço 
médio da gasolina comum (R$ 
6,28) como também de todos 
os demais combustíveis, exceto 
o Gás Natural Veicular (GNV). 
Caucaia, por sua vez, registra o 
menor preço médio da gasolina 
comum (R$ 5,81). Já Quixadá é o 

município cearense com menor 
custo de vida relacionado ao 
consumo de combustível. Por 
lá, o consumidor paga menos 
pelo gás de cozinha (em média 
R$ 87,67, pela gasolina aditivada 
(R$ 5,96) e pelo etanol hidrata-
do (R$ 5,15).

Embora expressiva, a alta 
do preço médio da gasolina 
comum no Ceará em 2021 é in-
ferior, em termos percentuais, 
à verificada no preço repassa-
do pela Petrobras às refinarias 
que foi de 51%. No comparati-
vo com outras unidades fede-
rativas, o Estado ocupa a 15ª 
posição em termos de média 
do valor pago por litro do com-
bustível. Nesse quesito, a lide-
rança é do Acre onde a gasolina 
comum tem preço médio de R$ 
6,39 por litro. Por outro lado, 
o consumidor do Amapá paga 
em média R$ 5,10 pelo litro do 
mesmo produto.

De acordo com o consultor 
na área de petróleo e energia, 

Bruno Iughetti “esses aumen-
tos têm muito a ver com a va-
riação do preço do petróleo cru 
no mercado internacional asso-
ciado à variação cambial. Isso é 
o que deve nortear as majora-
ções ou reduções de preço do 
combustível, mas, na prática, a 
gente não sente que isso é uma 
realidade”. Ele pontua, nesse 
sentido, que “tivemos uma re-
dução no preço do petróleo cru 
em torno de 8% há duas sema-
nas e nem por isso os preços fo-
ram reduzidos na refinaria”.

O consultor em petróleo e 
energia explica ainda, que en-
tram na composição final do 
preço que chega ao consumidor 
na bomba de combustível uma 
série de impostos, dos quais 
o principal é o ICMS, além das 
margens de lucro dos revende-
dores e questões de concorrên-
cia. “É possível que esse último 
ponto explique a questão dos 
preços fora dos parâmetros re-
gistrados em Crateús”, avalia.

| ALTAS SUCESSIVAS |  No início do ano, 

combustível custava em média R$ 4,75 o litro. Na última semana, valor passou a R$ 5,88

Preço médio da gasolina no 
Ceará acumula aumento de 
23,7% em 2021

AdriAno Queiroz

adriano.queiroz@opovo.com.br
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Com cerca de 45 mil pessoas 
nascidas até 2001 agendadas para 
este sábado, 14, e domingo, 15, 
Fortaleza chega próximo de fina-
lizar a imunização parcial contra 
o coronavírus entre a população 
adulta. De acordo com a Prefeitu-
ra da Capital, 80% dos moradores 
maiores de 18 anos receberam a 
primeira dose ou dose única da 
vacina. Nascidos até setembro de 
2002 já foram incluídos no site da 
Prefeitura para terça-feira, 17.

Nesta segunda-feira, 16, são 
aguardados 29,1 mil agendados 
para receber a primeira dose 
da vacina. São pessoas de di-
ferentes faixas etárias, mas a 
maioria nasceu na década de 
2000 — 2,3 mil em 2000 e 16,9 
mil em 2001. Também foram 
chamados nascidos nas déca-
das de 1960 (306), 1970 (787), 
1980 (1,6 mil) e 1990 (7,1 mil).

Ainda na segunda, há 169 
gestantes e puérperas agen-
dadas para receber a primeira 
dose Todas estão previstas para 
atendimento no Salão Jericoa-
coara do Centro de Eventos do 
Ceará, às 9 horas. Para a terça-
feira, 17, estão agendadas 29,3 
mil pessoas: 23.136 nascidas em 
2002 e 6.164 nascidas em 2001. 

Segundo o Vacinômetro da 
Prefeitura, a Capital já apli-
cou 1.563.480 primeiras do-
ses e completou o ciclo de 
imunização com duas doses 
em 649.937 pessoas até o dia 
12 de agosto. Outros 26.629 
cidadãos receberam a dose 
única da Janssen.

A meta do Governo do Esta-
do é vacinar toda a população 
adulta do Ceará até o fim do mês 
de agosto. Após o recebimento 
da compra de 3 milhões de do-
ses de CoronaVac diretamente 
do Instituto Butantan, a Secre-
taria da Saúde do Estado (Sesa) 
pretende realizar um mutirão 
nos dias 28 e 29 de agosto com 
previsão para imunizar 1,5 mi-
lhão de cearenses.

Em entrevista concedida na 
última quinta-feira, 12, ao De-
bates do Povo, na rádio O POVO 
CBN, o titular da Sesa, Carlos 
Roberto Martins Rodrigues 
Sobrinho, o Cabeto, afirmou 
que o Estado planeja ampliar 
os pontos de vacinação junto 
aos municípios para aplicar as 
vacinas em larga escala.

Já a vacinação da população 
entre 12 e 18 anos deverá ser fei-
ta com os imunizantes enviados 
pelo Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI). Isso ocorre porque a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) só deu per-
missão para que a vacina Pfizer 

| EM AGOSTO | Com vacinação chegando em nascidos em 2002 e expectativa de mutirão no último fim de 
semana de agosto, governo tenta cumprir calendário de imunização contra Covid-19 

Fortaleza deve concluir imunização 
de adultos ainda este mês 

thais Mesquita

Garota veste blusa com apoio a ciência 
durante vacinação no iguatemi

Prefeitura de Juazeiro analisa 
vacinação irregular de jovens 

Investigação. Dose suspeita 

A vacinação irregular de 
jovens com menos de 29 anos 
em Juazeiro do Norte está 
sendo avaliada pela Prefei-
tura do município. Na manhã 
do último sábado, 14, jovens 
com até 18 anos sem agenda-
mento chegaram a ser vaci-
nados em um dos pontos de 
aplicação de imunizantes, no 
Clube dos Comerciários.

A movimentação não cons-
ta no cronograma oficial de 
vacinação da cidade, que está 
priorizando agora pessoas 
com 29 anos ou mais. 

Um tumulto teria se for-
mado com a informação que a 
Juazeiro do Norte teria redu-
zido a idade para a vacinação. 
Muitas pessoas fora da faixa 
indicada e sem agendamento 
foram ao local tentar conseguir 
uma dose e algumas chegaram 
a ser vacinadas.

Segundo informações de 
moradores pelas redes so-
ciais, a inciativa da vacinação 
teria sido dos próprios fun-
cionários da unidade.

“O problema foi que tinha 
vacinas a mais e eles (os pro-
fissionais) mesmos resolveram 
aplicar no público dessa idade 
que estavam por lá e uns fo-
ram chamando outros, e deu 
no que deu! Super errado e com 
falta de respeito pra quem está 
esperando sua vez chegar”, es-
creveu uma moradora da ci-
dade na página da Prefeitura. 
“Disseram que a notícia é falsa, 
mas algumas pessoas ainda fo-
ram vacinadas, isso é injusto!”, 
escreveu outro morador.

Por meio de nota, a Secre-
taria de Saúde de Juazeiro do 
Norte desmentiu a informação 
sobre avanço da vacinação para 
público de 18 a 29 anos. “Não 
houve redução de idade para a 

vacinação contra a COVID-19, no 
município”, explica a nota.

A secretária de Saúde, Fran-
cimones Rolim, ressaltou, por 
meio do texto, que não foi au-
torizado por ela, qualquer pro-
cedimento posterior ao que foi 
informado no site da Prefeitura 
de Juazeiro e nas redes sociais 
oficiais. Na postagem mais 
recente sobre a vacinação, o 
município alerta que a vacina-
ção está sendo feita median-
te agendamento, mas apenas 
para a faixa etária de 29 anos.

De acordo com a pasta, os 
profissionais de saúde que 
realizarem vacinação irre-
gular pessoas de 18 a 29 anos 
no sábado serão notificados e 
a SESAU tomará as medidas 
cabíveis. Ainda não se tem 
informações sobre os jovens 
imunizados na data.

A Secretaria reforça que 
qualquer informação oficial so-
bre vacinação será divulgada 
no site da Prefeitura e nas re-
des sociais oficiais.

ediÇÃo: rEGINa rIbEIro  |  reginaribeiro@oPoVo.CoM.br  |  85 3255 6101

Maracanaú 
vacina 
público geral 
de 18 a 29 anos

Imunização 

A Prefeitura de Maracanaú 
iniciou a vacinação contra a 
Covid-19 da população geral de 
18 a 29 anos. O agendamento 
para esta faixa etária começou 
na sexta-feira, 13 de agosto, e a 
imunização foi iniciada no dia 
seguinte nas unidades de saúde 
do município. Nesta segunda, 
16, a vacinação deste público 
será continuada.

“Ressaltamos que pros-
seguiremos com vacinação 
conforme formos recebendo 
novas doses da vacina. Ao 
recebermos novas doses, va-
mos abrir agendamento para 
público atual e realizaremos 
repescagem para demais fai-
xas etárias”, declarou a pre-
feitura através do Instagram.

Para receber a vacina é ne-
cessário realizar o agenda-
mento na plataforma estadual 
Saúde Digital. Nas redes so-
ciais, maracanauenses relata-
ram dificuldades em efetuar 
o cadastro, enquanto outros 
elogiaram a organização em 
alguns postos de saúde, como 
o de Piratininga e Pajuçara.
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JovENs têm acesso à vacina 
fora das listas oficiais 
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JovENs a partir de 18 anos 
começam a ser vacinados

A morte do ator Tarcísio 
Meira na última quinta-fei-
ra (12), por complicações da 
covid-19, reacendeu o debate 
sobre a eficácia da vacinação 
para controlar a pandemia. 
Aos 85 anos, o ator estava 
completamente imunizado 
desde abril, quando tomou a 
segunda dose da CoronaVac. 
O episódio gerou nova onda 
de desinformação nas redes 
sociais, com falsas narrativas 
de que “não adianta tomar 
vacina”. A Agência Brasil con-
versou com especialistas que 
foram taxativas na defesa da 
imunização em massa como a 
principal estratégia para que 
o país saia da crise sanitária.

“Nenhuma vacina disponível 
no Brasil, a da Pfizer, a Janssen, 
AstraZeneca ou a CoronaVac 
asseguram 100% de proteção. 
As pessoas continuam preci-
sando de cuidados, como uso 
de máscara e distanciamento 
social. Mas a efetividade das 
vacinas é indiscutível.

Basta ver que nos países 
com vacinação avançada, 
como Israel e Inglaterra, mes-
mo com aumento de casos por 
causa da variante Delta, o nú-
mero de internações e mortes 
são proporcionalmente muito 
menores, resultado direto da 
imunização”, diz a médica Isa-
bella Ballalai, vice-presiden-
te da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm).

Um estudo recente da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) avaliou o 

efeito das vacinas contra o 
novo coronavírus na popu-
lação brasileira e concluiu 
que 91,49% das pessoas que 
morreram pela infecção, en-
tre maio e julho deste ano, 
não tinham tomado vacina ou 
não estavam totalmente va-
cinadas com as duas doses ou 
dose única, no caso do imuni-
zante da Janssen.

A mesma pesquisa demons-
trou que 84,9% das pessoas 
imunizadas que morreram no 
país tinham algum fator de 
risco para a covid-19 e 87,6% 
tinham 70 anos ou mais. 

Mortes por Covid-19 de 
pessoas vacinadas são 
raras, diz especialista

| COVID-19 | Pessoas idosas 

podem ter quadro agravado 
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tarcísIo mEIra, galã 
na tV e no cinema 

seja administrada neste grupo.
Enquanto esperava pelo fi-

lho de 21 anos ser atendido no 
posto de vacinação montado 
no Shopping Iguatemi neste 
sábado, Gotardo Dumaresq, 
58, comemorava que a imu-
nização da família está quase 
completa. “Só falta a minha 
mais nova, que tem 19 anos. Eu 
imagino que vai ser na semana 
que vem a primeira dose”.

Apesar de saber que ainda 
não será possível fazer muitos 
passeios ou viagens ainda, Go-
tardo diz se sentir aliviado pela 
proteção parcial dos filhos. 
“Lógico que você já fica me-
nos preocupado, mas ninguém 
sabe mesmo quando esse dis-
tanciamento vai acabar”.

Manuel Jucá, 55, também 
esperava o filho sair do espaço 
destinado para a aplicação das 
vacinas enquanto gravava, com 
a esposa, o momento da imu-
nização de Igor Furtado Jucá, 
21. “Eles anteciparam a vacina-
ção dele né, e pra gente foi uma 
benção. Eu e minha mulher já 
tomamos as duas doses. Ainda 
tem uma filha que falta tomar, 
mais nova que o Igor”. O traba-
lhador da construção civil, que 
perdeu a mãe para o coronaví-
rus, tem a expectativa de que 
as vacinas ajudem a acabar 
com a pandemia.

Segundo o governador Ca-
milo Santana, o avanço da 

vacinação é uma das ações 
apontadas como necessária 
para barrar a variante Delta no 
Ceará. O Estado, que já dimi-
nuiu o intervalo entre as duas 
doses da vacina Astrazeneca, 
também estuda fazer o mesmo 
com o imunizante Pfizer.

Neste sábado, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
anunciou que o Brasil deve 
adotar a partir de setembro o 
intervalo de 21 dias entre doses 
da Pfizer. Atualmente, o tem-
po recomendado entre as duas 

doses desse imunizante é de 
aproximadamente três meses. 
Outros países também estão 
reduzindo o intervalo com o 
objetivo de proteger a popula-
ção contra a variante Delta.

Mesmo com o avanço da va-
cinação, o governo estadual afir-
mou que a estrutura ampliada 
de leitos de enfermaria e UTIs 
segue disponível e preparada 
para atender pacientes de Co-
vid-19 no caso de um aumento 
de casos provocado pela varian-
te. (Colaborou Gabriela Custódio)

alExIa vIEIra
alexia.vieira@opovo.com.br
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LÚCIO 
BRASILEIRO ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

SEGUNDA 

 DOMINGO
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ESTA COLUNA É 

PUBLICADA DE 

Fito atender ao enorme interesse dos  milhares de ouvintes 
do meu Minuto em O POVO-CBN, bombando, de segunda à 
sexta, tenho martelado, por exemplo. 

Que, quando um amigo apresenta um novo carro, jamais se 
deve perguntar quanto custou, todavia, como vão as marchas. 

Que, entrando num restaurante, o cavalheiro vai na frente, 
e é o primeiro a chegar à mesa, lá, volta-se para a mulher e 
puxa a cadeira, para que se sente. 

Que não se deve beijar mão de mulher enluvada, pela 
simples razão de que, mulher que não tira a luva, não quer 
ter sua mão beijada. 

Que, num almoço ou jantar, não é correto cortar o filé em 
pedacinhos antes de comer, somente cada vez que vai levar 
um pedaço à boca. 

Que, ao se retirar da roda para cumprir uma obrigação 
religiosa, nunca se diz vou à igreja, porém, vou ao culto. 

INÊS, que foi primeira-dama da Cidade, 
e César Cals Neto. (By Evando)

RITMOS BRASILEIROS

Filho de italiano, pianista Diogo Monzo, entretanto, lança CD 
com o título desta nota. 

Sob direção artística de Fernanda Quinderé, que por sinal já o 
trouxe para recital. 

BAÚ 

Ilustração do meu blog de hoje se deu há 60 + 1.

Aldemir Martins, com Mariana e Cora, embarcando pra 
Roma, fito receber prêmio. 

A DISTÂNCIA 

Como tudo no momento, imortal carioca Juçara Valverde fala 
virtualmente, três de setembro, pras academias de Letras e 
Artes do Nordeste daqui e de Maceió. 

Sobre Mini e Microcontos, quer dizer,  Literatura Acelerada.

RONDA DOS NATAIS 

Segunda, 16 de agosto: Aline Barroso, 
mulher do Igor Queiroz, neto de dois grandes, 
Parsifal e Edson .... Raimundo Esteves, 
do clã da dona Albinha da Costa Barros .... 
Anelise Holanda, casada com o Príncipe dos 
Colunistas, Clóvis, confreiro em O POVO .... 
Marco Feitoza, cujo pai teve um mandato de 
deputado federal pelos Inhamuns .... Mônica 
Barroso, defensora pública, amigona do 
saudoso Cláudio Pereira .... Raul Martins, 
forma com Rebeca casal de dentistas .... Olívia 
Leitão, matrimoniou José Monteiro. 

BON MOT

A MOLA DO 
PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 
É A 
AFETIVIDADE. 
(Jean Piaget, 
Coleção Oto de 
Sá Cavalcante)

Um momento para demons-
trar a devoção e a fé, mas, pela 
segunda vez consecutiva, pro-
movido virtualmente: foi as-
sim que ocorreu a XIX Cami-
nhada com Maria 2021 neste 
domingo, 15. Com mais de nove 
horas de transmissão, o even-
to em homenagem à padroei-
ra da Capital cearense, Nossa 
Senhora de Assunção, teve 
como tema “Caminhando com 
Maria, em Jesus somos todos 
irmãos”, com o objetivo de re-
forçar mensagem de unidade e 
concórdia, e reuniu milhares 
de espectadores pela internet. 
O evento foi celebrado na crip-
ta da Catedral Metropolitana 
de Fortaleza.

Organizada pela Arqui-
diocese de Fortaleza, a cele-
bração conhecida por levar 
multidões de fi éis às ruas da 
Capital foi iniciada em sua 
versão virtual ainda na ma-
nhã de domingo, com uma 
missa do arcebispo de For-
taleza, Dom José Antônio, no 
Santuário Nossa Senhora da 
Assunção. Nesse local costu-
ma ser iniciado o trajeto de 12 
km até a Catedral, no Centro.

O arcebispo lamentou o 
“tempo de circunstâncias ex-
traordinárias” que impediu a 
realização da Caminhada tra-
dicional, mas destacou que 
essa edição não seria menos 

“verdadeira” e “profunda” por 
causa disso: “Somos chamados 
a ultrapassar os sinais exter-
nos do caminhar para perce-
bê-lo e vivê-lo no seu espírito, 
no seu signifi cado mais verda-
deiro: o caminhar da vida no 
Amor de Deus!”.

Houve também espaço para 
novidades na programação do 
evento. Na edição de 2021, foi 
exibido o programa Conecta-
dos com a Caminhada, que re-
uniu profi ssionais de diversos 
veículos de comunicação da 
imprensa cearense. Entre os 
participantes esteve o jorna-
lista do O POVO Érico Firmo, 
ao lado de Soraya Santos, da 
TV Ceará. Também partici-
param Leal Mota Filho e Luiz 
Esteves (Sistema Verdes Ma-
res), Andson Lima e Isis Cida-
de (Grupo Cidade de Comuni-
cação), Julião Júnior (Sistema 
Jangadeiro), Paulo Cardoso 
(TV O Otimista ), Jocasta Pi-
mentel (Rádio FM Dom Bosco), 
Diego Macedo (Mídias Shalom).

O Coordenador de Pastoral 
da Arquidiocese de Fortaleza, 
Padre Watson Façanha, parti-
cipou da transmissão e relem-
brou as origens do evento.

A programação foi encerra-
da com a coroação da padroei-
ra, em um momento de muita 
emoção para os espectadores. 
Sem poderem se manifestar 

EVENTO católico aconteceu via Internet 
com mais de 9 horas de transmissão
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|VIRTUAL| A programação foi encerrada com a 

coroação da padroeira de Fortaleza

Em 2ª edição on-line, 
‘Caminhada com Maria' 
reúne milhares de fi éis

presencialmente, os fi éis que 
acompanharam as cerimônias 
de homenagem demonstra-
ram seus sentimentos ao lon-
go do bate-papo da transmis-
são do evento no YouTube.

“Que nossa mãe nos ajude 
e interceda por nós e nos livre 
desse mal da Covid-19”, co-
mentou um devoto. “Momen-
to lindo e sublime para nós, te 
amo mãezinha”, declarou uma 
fi el. “Mãe Santíssima, atendei 
as nossas súplicas”, pediu um 
espectador. No momento da 
coroação, mais de 1.800 pes-
soas acompanhavam simul-
taneamente a transmissão no 
YouTube. (Miguel Araújo/ Es-
pecial para O POVO). 

No dia de Nossa Senhora 
de Assunção, 15 de agosto, os 
umbandistas festejam Ieman-
já, a rainha do mar, padroeira 
dos pescadores, jangadeiros 
e marinheiros nas religiões 
de matriz africana. Vestin-
do azul e branco, em referên-
cia às cores da orixá, os reli-
giosos fazem seus rituais na 
Praia do Futuro em Fortaleza.
Maria Antônia Alves, presidente 
da Associação de Umbandistas 
do Maciço do Baturité, fala so-
bre a celebração. “A data vem 
por conta de duas que se tor-
nam em milhões, de Iemanjá e 
Nossa Sra. da Assunção. As pes-
soas que são católicas é Nossa 
Senhora de Assunção e para nós 
umbandista é Iemanjá, sendo 
a mesma pessoa, a mesma ra-
inha, mãe. Não importa a reli-
gião, importa é a fé”, declara.

Por conta da pandemia, 
os umbandistas passaram a 
se encontrar menos nos ter-
reiros, mas tiveram a opor-
tunidade de se reunir neste 
domingo. Maria conta que 
mesmo em meio às difi culda-
des da pandemia não deixou 
sua fé ser abalada. “Trouxe de 
Baturité 43 pessoas no ônibus. 
Vim para lavar a cabeça dos 
meus fi lhos, colocar o pé nas 
águas e receber as bênçãos 
dela (Iemanjá)”, relata.

Há 25 anos, Valdísia Soares 
Barbosa participa da Festa de 
Iemanjá. “Somos muito devo-
tos a Iemanjá. Todo ano esta-
mos na praia para fazer essa 
homenagem e pedir muita 
força”, comenta.

As estudantes Amanda Ca-
valcante, de 20 anos, e Aman-
da Naiara, de 22 anos, também 

foram até a praia para levar 
uma oferenda, quando se de-
pararam com o festejo. “Pode 
ser outro terreiro, mas a en-
tidade é a mesma”, declara 
Amanda Naiara. “A energia é a 
mesma”, completa Cavalcante. 
(Ana Flávia Marques)

| UMBANDA | Data levou grupos de religiões de 

matriz africana para celebrações na orla da Capital

Praia do Futuro recebe 
festejos do Dia de Iemanjá

THAIS MESQUITA
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O padre irlandês Dermival 
O’Connor, 88, diretor históri-
co do extinto Colégio Reden-
torista, em Fortaleza, faleceu 
na madrugada deste domingo 
na Irlanda. O religioso dirigiu 
a escola católica, sediada no 
bairro São Raimundo, entre as 
décadas de 1970 a 1980. 

Educador, pianista, técnico 
de futebol e torcedor do Ceará, 
padre Dermival foi membro 

Padre dermival o´Connor, ex-diretor do 
Colégio redentorista em Fortaleza
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| EDuCAção | Dermival O’Connor formou centenas de estudantes da periferia 

de Fortaleza na década de 1970 e até o final dos anos de 1980. 

Ex-diretor do Colégio Redentorista, 
em Fortaleza, morre na Irlanda

da Vice-Província Redentoris-
ta de Fortaleza por quase 30 
anos. Foi um dos sacerdotes 
que mais incluiu alunos de fa-
mílias de baixa renda e pobres 
numa escola de classe média 
da capital cearense.

Em 1999, quando o Colé-
gio Redentorista foi fechado, 
Dermival O’Connor já havia 
retornado para a Irlanda. Sua 
última visita ao Ceará ocorreu 
2013 e, como era costume, ce-
lebrou uma missa para reen-
contrar alunas, estudantes, 
funcionários e professores 
com quem conviveu.

Para a professora aposentada 

Crisantina Crisóstomo, que foi 
coordenadora de ensino do 
Redentorista, padre Dermival 
deixa como marca o carisma 
voltado para a educação e a 
generosidade. “Quando ele 
voltou para a Irlanda, recebi 
dele um quadro de Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro. 
É uma das lembranças que 
guardo”, recorda.

O comerciário Franklin Fer-
nandes, 54, estudante do Co-
légio Redentorista de 1982 a 
1984, lembra de uma “punição” 
aplicada pelo padre e profes-
sor de canto e religião. “Dei-
xei de fazer um trabalho, um 

dever de casa, e ele mandou 
eu ver um filme sobre Gandhi 
e fazer uma visita a um abrigo 
de idosos. E pediu que eu fizes-
se uma redação sobre o que vi”, 
lembra com carinho.

“Ele combateu o bom com-
bate”, afirma o administrador 
de empresas Breno Giovani, 
também ex-aluno Redentorista. 
“Ele era diretor da escola quan-
do comecei a estudar lá, na alfa-
betização em 1984. Lembro dele 
com o Apolo (cachorro) pela es-
cola e jogando futebol”, escreveu 
Jeanny Araújo num grupo na 
Internet que reúne ex-alunos do 
Colégio Redentorista.

demitri túlio
demitri@opovo.com.br
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O 
contexto da pandemia 
colocou uma nova lente 
na economia, mostrando 
segmentos e instituições 
com papel fundamental. 
A área da saúde tornou-

se indiscutível, com a necessidade de 
investimentos imprescindíveis. Em 
outra ponta, fi cou o crédito. Embora, 
assim como na área de saúde, o oxi-
gênio fi nanceiro também tenha de-
morado a chegar, o papel dos agentes 
públicos para apoiar as empresas e 
garantir uma sobrevivência mínima 
tem sido fundamental nesse contexto.

O Banco do Nordeste, com seus 69 
anos, tem dado mais uma vez uma 
prova da sua relevância. Em meio a 
todas as dificuldades, alcançou re-
cordes em aplicações de recursos na 
região. No primeiro semestre deste 

ano, conforme os balanços apresen-
tados pela instituição, contratou R$ 
20,38 bilhões, valor correspondente a 
2,6 milhões de operações de crédito.

O mais importante: os recursos foram 
aplicados de forma descentralizada. A 
área rural fi cou com uma participação de 
37,4% (R$ 5,07 bilhões); a infraestrutura, 
com 34,9% (R$ 4,74 bilhões); o comércio, 
com 10,1% (R$ 1,4 bilhão); os serviços, 
com 9,4% (R$ 1,3 bilhão); e a indústria, 
com 8,2% (R$ 1,1 bilhão).

O banco também reforçou a sua vo-
cação na área de microfi nanças neste 
período, disponibilizando recursos para 
pequenos negócios. Somente o Credia-
migo aplicou R$ 6,44 bilhões, relativos 
a 2,2 milhões de operações de crédito. 
Isso representou um crescimento de 
30,06% em comparação ao realizado 
nos seis primeiros meses de 2020. 

Diferentemente de muitas institui-
ções que se fecharam diante da eleva-
ção do risco para os pequenos negócios, 
a carteira do Crediamigo cresceu em 
R$ 860 milhões, registrando aumento 
de 15,8%. Ou seja: os recursos chega-
ram para mais pessoas que precisavam 
de dinheiro para se manter.

Assim, o BNB oferece uma grande 
lição ao segmento fi nanceiro, conse-
guindo um resultado positivo, com ele-
vação de 113,6% no lucro acumulado no 
período (chegou a R$ 710,4 milhões), e 
alcançando pessoas colocadas à mar-
gem dos bancos. Esse é o ponto central 
que diferencia uma instituição criada 
para ser um braço do desenvolvimento 
da economia de outras cujo objetivo é 
restrito ao ganho fi nanceiro. Os quatro 
maiores bancos do País tiveram au-
mento de 64 % no lucro, com resultados 

bilionários, mas há uma defi ciência na 
aplicação do crédito no País. As empre-
sas ainda têm difi culdade de conseguir 
recursos e pagam caro por isso.

No caso do BNB, o Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nordeste 
(FNE) é essencial para a manutenção 
das estratégias de desenvolvimento 
regional. Porém, a recente proposta 
sugerida pelo governo federal, atra-
vés da Medida Provisória 1052/21, de 
aproximar as taxas dos fundos cons-
titucionais às do mercado, represen-
ta o enfraquecimento da instituição e 
prejuízos às possibilidades de melho-
ra na economia regional. Instituições 
como o BNB ajudam a suprir defi-
ciências do mercado, devendo, assim, 
ser blindadas para minimizar as in-
gerências políticas e preservar seus 
principais instrumentos. 

A importância de um banco de desenvolvimento

legislativa, quando for o caso, por se refe-
rir a anseios vindos da própria sociedade.

Na elaboração dos projetos, deve-se 
defi nir os fundamentos da prestação de 
contas, aprimorando também essa im-
portante ferramenta de interação com a 
sociedade, que é a fi nanciadora de todas 
as ações governamentais e  deve então es-
tar sempre bem informada.

É óbvio que não é tarefa fácil con-
vencer a quem enxerga Marketing ape-
nas como venda com retorno finan-
ceiro. Não é isto que ensina a teoria. 
Marketing “vende” também ideias e 
ideais e, portanto, bem empregado re-
sultará em ganhos para o governo, por 
melhor cumprir seus compromissos, e 
para a comunidade por se ver, enfim, 
contemplada na solução compartilhada 
de seus problemas. 

vspinelli@terra.com.br

Lecionando a disciplina de Marketing há 
mais de 33 anos, estou convencido de que o 
serviço público muito terá a ganhar com a 
sua adoção. Nós, cidadãos, ainda mais.

Primeiramente é importante desmis-
tifi car esta fi losofi a, arte e ciência, mui-

tas vezes confundida 
com suas ferramentas, 
em especial a propagan-
da (normalmente enga-
nosa) e a venda (muitas 
vezes forçada). É comum 
lermos ou ouvirmos “o 
Marketing da empresa 
x...” ao se referir a uma 
promoção, por exemplo.

Considerando os três pilares em que 
se assenta o Marketing e os ensinamen-
tos de diversos formuladores, em espe-
cial Philip Kotler, constatamos que os 

seus praticantes somente têm a ganhar.
O primeiro pilar compreende o conhe-

cimento dos verdadeiros desejos e neces-
sidades do cliente/cidadão. O segundo,  o 
atingimento dos objetivos da empresa/
governo a partir da satisfação do primei-
ro pilar. O terceiro, o respeito ao bem-es-
tar da sociedade, este obviamente deve 
ser natural ao serviço público.

Trazido para o âmbito dos governos, 
o planejamento deve fugir dos padrões 
tradicionais e buscar ouvir, de fato e in 
loco as comunidades, verdadeiras de-
tentoras do conhecimento e da priorida-
de dos seus problemas e das formas de 
solução mais adequadas.

A partir deste levantamento, deve-
se construir projetos bem elaborados e  
participativos, para aprimorar os bene-
fícios esperados e facilitar a aprovação 

Marketing no serviço público: uma necessidade!

Professor da Uece, 

membro da Academia 
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Vladimir Spinelli Chagas
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A festa das Olimpíadas acabou. Passa-
do o bastão de Tóquio para Paris, agora é 
esperar 2024 e dias melhores para todos. 
O sax do astronauta francês, Thomas Pes-
quet, tocando a Marselhesa do espaço pro-
mete. Uma olimpíada tem sempre muito 

a ensinar sobre coisas 
que o ser humano preci-
sa aprender. Resiliência é 
uma delas. Cair e levantar 
sempre. Consciência de 
que a derrota pode abrir 
caminho para a vitória. 
Conhecer os limites do 
corpo e ir além. Saber que 
o cérebro está no coman-

do. E que a saúde mental importa. 
Comparado com desempenhos anterio-

res, o Brasil se saiu bem nessa olimpíada. 

Mostramos a cara de um país diverso, onde 
minorias revelam seu brilho no esporte. 
Atletas que, sob condições as mais adver-
sas, chegaram ao pódio inspiram uma ju-
ventude carente de exemplos e lideranças.

Em todas as esferas da vida, perder nun-
ca é fácil. Mas é aprendizagem que se im-
põe. Os incontáveis testemunhos de bra-
sileiros vencedores e vencidos, oferecem 
preciosas lições sobre a matéria. Se para 
uns, o simples chegar à olimpíada é prêmio, 
para outros, a derrota tem amargo sabor. 

Dentre tantos fatos memoráveis, fi que-
mos com dois: a vitória de Isaquias Queiroz 
na canoagem e a derrota de Gabriel Medi-
na no surf. O primeiro expressou um Brasil 
que honra a si próprio, dedicando sua me-
dalha aos que se foram ceifados pela Covid 
19. Ganhou na raia e conquistou o coração 

de milhares de compatriotas, tão carentes 
de ídolos nesses tempos sombrios.

A performance do segundo, campeão 
mundial do surf, foi triste não apenas 
pelas ondas perdidas. Sozinho com sua 
prancha, saiu de cena, sem se deter para 
prestigiar Ítalo Ferreira, que arrebatou a 
medalha de ouro.  Sem sequer ter se va-
cinado, até mesmo da próxima etapa do 
mundial estará ausente. 

Terminado o sonho, o retorno à norma-
lidade se impõe. Passados os dias alegres, 
é retomar a CPI da Covid, o ácido sabor dos 
dias que correm e seguir em frente. Lem-
brando que, como a resiliência, humildade 
na vitória e dignidade na derrota são sinais 
de sabedoria. Como nos versos cantados por 
Elis: “Nem sempre ganhando / Nem sempre 
perdendo / Mas aprendendo a jogar”. 

Aprendendo a jogar

Professora 

Titular da Uece 
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da FGV

Sofi a Lerche Vieira 
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A medicina reprodutiva sofreu um ba-
que recente quando a resolução Nº 2.294 de 
2021 do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
trouxe limitações para casais que desejam 
realizar o sonho de ter fi lhos. As novas re-
gras voltadas para a reprodução assistida 

vem dividindo opiniões 
tanto da classe médica 
quanto de pacientes.

Um dos principais re-
veses trata do número de 
embriões que poderão ser 
utilizados no tratamen-
to. O que antes não tinha 
limite, agora foi reduzido 
para oito. Entenda que, no 

processo de fertilização, estamos lidando 
com o corpo, que é submetido a diversos fa-
tores biológicos, afi nal cada ser é individual, 

reage de forma diferente. Nesse caso, quan-
to maior o número de embriões utilizados 
no processo, maiores são as chances de su-
cesso. Com a nova norma, as chances de su-
cesso podem cair drasticamente.

As mudanças têm muito mais um cunho 
ideológico do que a explicação oferecida 
pelo CFM, que é a de se enquadrar na ética 
da medicina, onde recai sobre os avanços 
tecnológicos as soluções que permitem as 
alterações nas normativas. Novamente, 
a vida não é gerada pela tecnologia, mas 
sim pelo corpo humano. A tecnologia ape-
nas atua como ponto de apoio no processo 
que permite ampliar os resultados.

As limitações da norma também recaem 
sobre a idade. Agora, até os 37 anos, só po-
dem ser transferidos dois embriões para o 
útero da mulher. Acima de 37 anos é possível 

transferir três. Anteriormente, acima de 40 
anos poderiam ser transferidos até quatro 
embriões. Como se não bastasse, ela também 
regula sobre o descarte dos embriões.

Mesmo que o casal esteja de comum 
acordo, após três anos, o material só 
poderá ser descartado de forma judi-
cial. Para isso será necessário ônus para 
contratação de advogados e processos 
que irão sobrecarregar ainda mais o 
sistema judicial.

As decisões do CFM recaem de forma 
impositiva sobre pacientes e classe médi-
ca, sem nenhuma discussão pública, sem 
ouvir as partes interessadas no processo: 
os casais. É preciso mais cautela e prin-
cipalmente mais empatia com quem já 
sofre demais para ter nos braços um bem 
maior: os fi lhos. 

Resolução do CFM tem caráter ideológico

Médico 

especialista 

em medicina 

reprodutiva

Daniel Diógenes
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O Brasil vive momentos delicados 
frente às crises sanitária e de escassez 
hídrica, ainda mais quando vemos que 
nos dois casos a água está no centro do 
debate. É com ela que fazemos a higiene 
pessoal, a principal forma de prevenção 

da Covid-19, mas que 
não chega a todos. Per-
to de 35 milhões de bra-
sileiros não têm acesso 
à água potável, ou seja, 
convivem em locais 
onde a água é captada 
em locais impróprios. 
Ao mesmo tempo, espe-
cialistas confirmam que 

o Brasil vive uma das piores secas dos úl-
timos 91 anos, estressando os reservató-
rios que armazenam água para geração 
de energia elétrica, mas também os usa-
dos para abastecimento humano. 

Como se não fossem problemas sufi-
cientes, soma-se as enormes perdas de 
quase 40% da água já potável. São mais 
de 7,5 mil piscinas olímpicas diárias reple-
tas de água pronta para consumo que não 
são entregues de forma oficial à sociedade. 
Este último dado foi mostrado no estudo 
mais recente do Instituto Trata Brasil em 
parceria com a Asfamas (Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de Materiais para 
Saneamento) e elaboração da consultoria 
GO Associados. 

A ineficiência na distribuição da água 
potável pelas cidades é denunciada há anos 
pelo Trata Brasil, especialmente o des-
caso com a implementação das soluções 
necessárias para reduzir o problema. São 

vazamentos, roubos, fraudes, falta ou erros 
de medição correspondentes a um volume 
de água que daria para abastecer mais de 
63 milhões de brasileiros em um ano, o 
equivalente a 30% da população brasileira 
em 2019. Água perdida que deveria estar 
nas casas das pessoas garantindo um di-
reito básico à vida.

Uma redução dos atuais 40% para ín-
dices próximos a 25%, meta prevista pela 
Portaria Nº 490 do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, permitiria a economia 
de um volume da ordem de 2,2 bilhões de 
m³ ao ano. Isso nos faz questionar o porquê 
de estarmos repetindo os mesmos erros 
denunciados na última grande crise hídri-
ca do Sudeste e Nordeste. Não aprendemos 
o suficiente para implementar tecnolo-
gias alternativas para garantir mais água, 
como investir em troca de tubulações anti-
gas, ampliar o reuso de água, a desminera-
lização onde cabível, melhor planejamento 
e uso controlado da água do subsolo, reflo-
restamento e conservação de nascentes, 
campanhas mais abrangentes de economia 
e uso racional da água, educação ambiental 
nas escolas, entre tantas outras. 

Se o volume de água atualmente perdido 
já seria volume suficiente para atender aos 
brasileiros sem acesso, o que dizer dos que 
habitam nas áreas mais vulneráveis, como 
favelas, áreas irregulares, isoladas, rurais 
etc.? É essencial, portanto, aprender com 
as crises porque, ao que tudo indica, elas 
vieram para ficar e são ainda mais proble-
máticas numa pandemia tão grave. Temos 
que nos envolver e pressionar porque o 
preço é muito alto à sociedade. n

7,5 mil piscinas olímpicas 
perdidas diariamente 

edison.carlos@tratabrasil.org.br
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Em 21 de abril de 2021, o Conse-
lho Nacional para o Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) 
completou 70 anos. Criado por um 
movimento que incluía cientistas, 
militares e empresários desenvol-

vimentistas, tem 
por missão apoiar 
a pesquisa cien-
tífica no País por 
meio de bolsas e 
fomento a proje-
tos de pesquisa. 

Ao longo de 
sete décadas, 
conhecendo va-

riações para baixo e para cima no 
orçamento, conseguiu manter ca-
pacidade mínima para investimen-
tos no cumprimento de sua missão, 
bem como para manutenção de sua 
própria infraestrutura. 

A primeira bolsa de milhares de 
pesquisadores no Brasil foi a de ini-
ciação científica do CNPq, programa 
exitoso e mundialmente reconheci-
do, de prospecção de talentos para 
pesquisa. Não há, praticamente, 
laboratório de pesquisa no País que 
não tenha equipamentos e insumos 
adquiridos com verbas do CNPq. 

Depois de seu melhor período 
de investimentos, entre os anos de 
2002 e 2014, com orçamento que 
chegou a R$ 2,09 bilhões, em 2014, 
os recursos do CNPq sofrem que-
da acentuada a partir de 2016, até 
chegarmos ao crítico valor R$ 1,21 

bilhão, em 2021 (dados do Ministério 
da Fazenda). Pela previsão orça-
mentária deste ano, faltam recursos 
para cumprir sua função mais bási-
ca. Isto implica que a maioria dos 
laboratórios brasileiros não terá 
financiamento suficiente para man-
ter seus equipamentos, e não terá 
verba para aquisição de insumos. 

Outra consequência dos cortes 
paulatinos vimos recentemente: 
o CNPq sofreu um apagão de suas 
plataformas de gestão de pesqui-
sa, por falta de manutenção de sua 
infraestrutura. Configurou-se uma 
ameaça de perda ou corrupção de 
uma das maiores bases de dados de 
cientistas do mundo e do histórico 
dos projetos financiados das últi-
mas décadas. Esses prejuízos se-
riam irreparáveis. 

Em seus 70 anos, o CNPq jamais 
conheceu uma crise tão profunda. 
Desde a aprovação da criminosa 
Emenda Constitucional 95, que 
vai contra os maiores interesses 
da sociedade brasileira, a comu-
nidade acadêmica, muitas vezes 
mobilizada pela Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), se manifestou em sua de-
fesa. E novamente é imperioso que 
o façamos. Ao apagão do CNPq, 
pode suceder o apagão da ciência 
brasileira, e do projeto de um país. 
Não há soberania e bem-estar so-
cial sem ciência, tecnologia e ino-
vação. Defendamos o CNPq! n

70 anos do CNPq: 
aniversário e crise
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democracia, condição e fortuna

No meu último artigo, escrevia que “uma democracia 
que entrega a liberdade, mas nega a igualdade é odiosa” e 
destacava que, para Alexis de Tocqueville, analista da de-
mocracia nascente na América, a democracia deve resultar 
em igualdade de condição já que ela é um processo de igua-
lização de condição entre seus cidadãos. Como entender o 

termo “condição”? Nas palavras de Toc-
queville: “quando as condições são quase 
iguais, os homens mudam constantemen-
te de papeis; ainda existe uma classe de 
mordomos e uma classe de senhores, mas 
não são sempre os mesmos indivíduos, 
nem sobretudo as mesmas famílias que as 
compõem, e não existe perpetuidade tanto 
no comando como na obediência”. E ainda: 
“os serviçais não são somente iguais entre 
si; pode-se dizer que são, de certa manei-
ra, os iguais de seus senhores”. A igualda-
de de condição não é, portanto, uma ques-
tão de bens materiais, mas, antes, uma 

mentalidade, uma atitude, uma virtude, uma convivência 
entre iguais. O espírito democrático seria a crença na igua-
lização das condições por oposição a uma aristocracia onde 
há hierarquia fixa e definitiva na condição dos indivíduos. 
Daí surgir a pergunta:  a democracia é fim em si mesma 
ou ela tem que entregar determinados resultados, como a 
igualdade de condição e até de fortuna? 

Tudo vai depender da definição que se dá à democracia. 
Costuma-se, entre nós, propor ou defender uma democracia 
procedimental, isto é, jurídico-institucional, esquivando-
se de uma compreensão substancial; enumera-se diversos 
pré-requisitos do que seria um regime democrático, tais 
como, pluralidade de partidos políticos, alternância no po-
der, voto universal e livre, independência e harmonia entre 
os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, sem dis-
cutir a substância da democracia que implica a realização 
do valor da igualdade. Reconhecer procedimentos tende a 
enfatizar a liberdade individual dos cidadãos, escamotean-
do o valor da igualdade de condição ou mesmo de fortu-
na, que os primeiros teóricos da democracia consideravam 

essencial; para eles, a democracia era a promessa de trazer, 
além da liberdade, a igualdade entre os cidadãos. Mas logo, 
a democracia liberal esqueceu-se da igualdade e fixou-se 
na liberdade individualista egoísta livre de regulação e en-
trave. Os resultados são visíveis hoje: a globalização produz 
riqueza ao preço de um aumento da desigualdade. 

O Brasil é, a esse respeito, exemplar. Foca-se em diversas 
instituições para afirmar que vivemos em uma democracia, 
evitando de mencionar que a desigualdade tanto de condi-
ção quanto de fortuna (renda, riqueza) aumenta drastica-
mente, o que faz que cada vez mais o serviçal se distingue 
do senhor cada um perpetuando-se os primeiros na obe-
diência e os segundos, no comando. Nosso regime parece 
mais uma aristocracia do que uma democracia. Vivemos 
uma democracia formal, de aparência, num momento em 
que nossas instituições ditas democráticas estão sendo 
subvertidas e a participação da sociedade civil nos negócios 
da República cada vez mais reduzida. Corremos o risco de 
logo nos encontrar diante de uma desigualdade sem volta, 
sempre crescente, com a liberdade tolhida. n
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Há 40 anos
1981. SAÚDE

Vacinação com êxito absoluto

A campanha de vacinação antipólio sensibilizou 
realmente a população e mais de 80 por cento de crianças 
entre zero e cinco anos foram imunizadas ontem, nos 397 
postos da Capital. Até as 14h, 164 mil crianças já haviam 
sido atendidas. No interior, informações da Secretaria 
de Saúde do Estado indicavam a aplicação de 188.139 
vacinas. Nos municípios cearenses, funcionaram 3.796 
postos fixos, com o auxílio de 416 grupos volantes.

1981. cIDADES

O hábito de presentear com flores
O costume de presentear com um ramalhe de rosas, 
seja a namorada, a mãe, esposa ou outra pessoa da 
família, está crescendo em Fortaleza, segundo os donos 
das principais floriculturas. “O povo daqui está se 
civilizando”, foi a justificativa que encontrou uma das 
vendedoras da La Rose, Fátima Nogueira. Alice Dias 
Carneiro, proprietária da Chácara das Rosas, chega a 
dizer que só não vende mais rosas porque não há mais.

Há 60 anos
1961. mUNDo

Situação tensa em Berlim

A polícia comunista abriu fôgo sôbre refugiados que 
fugiram de Berlim Oriental e deteve grande número 
de anti-comunistas. A situação é tensa. Duas divisões 
soviéticas, constituídas de 45 mil soldados e 900 tanques, 
marcham para guarnecer a fronteira ocidental da zona 
oriental de Berlim. Soldados da Alemanha Oriental 
impediram, armados de metralhadoras, a passagem pela 
porta de Brademburgo, junto qual alguns milhares de 
berlinenses apedrejaram os soldados que responderam 
com bombas de gás lacrimogêneo.

1961. SEGUrANÇA

Presídio em chamas e 44 mortes

Taubaté (São Paulo), 16 - Cêrca de 18h30m de segunda-
feira, um grupo de prêsos recolhido ao pavilhão Alcântara 
Machado ateou fogo em todos os colchões das celas e 
imediatamente outros detentos seguiram o exemplo. 
Os prêsos que conseguiram sair prontamente do 
xadrez dominaram a guarda e começaram a depredar 
completamente o presídio. Atingiu a 44 o número de corpos 
encontrados nos escombros em consequência do incêndio.

Há 80 anos
1941. mUNDo

Suspensa a Lei de 8 Horas

Washington, 16 – O Departamento de Estado 
suspendeu a aplicação da lei trabalhista de 8 
horas para os mecanicos, obreiros e empregados 
que dependem do Departamento da Guerra que 
se integram a atividade nos trabalhos públicos 
necessários á Defesa Nacional. Uma convocação da 
Casa Branca anunciou que essa medida resulta do fato 
de ser necessário completar os programas militares 
dentro do menor tempo possível.

1941. mUNDo

Automoveis em Materiais plasticos

Dearbon, 16 – Realizou-se a exibição do primeiro 
automovel saido das fabricas de Ford Motor Co. e 
construido com materiais plásticos em vez de aço. 
A estrutura do motor, a mecânica e as rodas são de 
metal mas a carrosseria e os guarda-lamas são de 
materiais plasticas, extraidas de certas combinações 
de produtos agricolas como algodão, trigo, etc.
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O Fortaleza fi cou muito perto 
de vencer o Santos e alcançar 
a vice-liderança da Série A do 
Brasileiro ontem à noite, mas o 
árbitro de vídeo e o goleiro João 
Paulo seguraram o empate em 1 
a 1 no Castelão.

A tecnologia denunciou que 
na dividida com o zagueiro san-
tista, aos 25 minutos do segundo 
tempo, David tocou na bola com 
a mão, antes de dar um toque 
por cima do arqueiro adversário 
e marcar o segundo tento. Um 
pouco depois, aos 38, Crispim 
deu passe rasteiro para a gran-
de área, a bola passou entre as 
pernas de Ángelo Henríquez e 
chegou a Pikachu, que dominou, 
girou e bateu, marcando o gol. O 
árbitro de vídeo viu leve desvio 
no chileno, que deixou o camisa 
22 em posição irregular.

Foi o VAR também que avi-
sou quando a bola afastada por 
Felipe Jonatan, de cabeça, após 
cobrança de escanteio, bateu 
no braço de Raniel, na grande 
área. A penalidade foi marcada 
e, aos 47, Crispim bateu rastei-
ro, um pouco para a direita, e 
viu João Paulo cair no tempo 
certo para defender.

Fora isso, o Fortaleza ain-
da colocou uma bola na trave, 
com Matheus Jussa, mas ainda 
assim não foi aquele time que 
costuma controlar o jogo. O 
Santos impôs certa difi culdade 
ao Tricolor, especialmente no 
primeiro tempo. Não no sentido 
de pressionar, mas de difi cultar 
a criação de jogadas ofensivas.

Os primeiros 45 minutos, 
inclusive, foram de pouca ins-
piração para Leão e Peixe. Fora 
um chute de longe do volante 
Éderson, uma cobrança de falta 
rasteira de Jean Mota, defen-
dida por Marcelo Boeck, e um 
chute da entrada da área, por 
cima do gol, também do volante 
ex-Fortaleza, até os 22 minutos 
a partida foi sonolenta.

O jogo começou mesmo 
quando Crispim pegou de pri-
meira a bola desviada de ca-
beça por Vargas na primeira 
trave que chegou à grande área 
por uma cobrança de lateral. O 
camisa 10 encheu o pé direito e 
mandou para a rede.

O empate veio de imedia-
to. Após a batida do centro, o 
Santos escapou pelo lado es-
querdo, Gabriel Pirani foi nu 
fundo e cruzou para a grande 
área. Boeck saiu para socar, 
mas tocou na bola de leve, 
sufi ciente para deixar na me-
dida para Sánchez cabecear, 
com o gol aberto.

brennoreboucas@opovo.com.br

| SÉRIE A |  COM DOIS GOLS ANULADOS E UM PÊNALTI PERDIDO, TRICOLOR EMPATOU EM  A  
COM O SANTOS NO CASTELÃO E DEIXOU VICELIDERANÇA DO CAMPEONATO ESCAPAR

LEÃO FICOU 
NO QUASE 

A
U

R
E

LI
O

 A
LV

E
S

ROBSON, atacante 
do Fortaleza, tentou 

bastante, mas não 
conseguiu marcar.

BRENNO REBOUÇAS CAMPEONATO NACIONAL

BRASILEIRÃO SÉRIE A

 ACESSO À SÉRIE A    REBAIXADOS À SÉRIE C

 1º Atlético-MG  37 16 12

 2º Palmeiras  32 16 10

 3º Fortaleza  31 16 9

 4º Bragantino  28 16 7

 5º Flamengo  27 14 9

 6º Athletico-PR  23 15 7

 7º Atlético-GO  23 16 6

 8º Ceará  23 16 5

 9º Inter  21 16 5

 10º Santos  21 16 5

 11º Corinthians  21 16 5

 12º Juventude  19 15 5

 13º Bahia  18 16 5

 14º São Paulo  18 16 4

 15º Fluminense  17 15 4

 16º Cuiabá  17 15 3

 17º Sport  15 16 3

 18º América-MG  14 15 3

 19º Grêmio  10 14 2

 20º Chapecoense  4 15 0

CLASSIFICAÇÃO   P J V 

Fortaleza
3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, 
Benevenuto, Titi; Pikachu 
(Edinho), Éderson, Jussa, 
Matheus Vargas (Romarinho), 
Lucas Crispim; Robson 
(A. Henríquez), Wellington 
Paulista (David). Téc: Vojvoda.

Santos
4-3-3: João Paulo; Madson 
(Moraes), Kayke, Luiz 
Felipe, F. Jonatan; Camacho 
(Wagner), Jean Mota (Ivonei), 
C. Sánchez (Pará); Pirani 
(Raniel), Marcos Guilherme, 
Lucas Braga. Téc: F. Diniz

Local: Castelão, em Fortaleza-CE
Data: 15/8/2021
Hora: 18h15min
Árbitro: André Luis de Freitas 
Castro-GO
Assistentes: Bruno Raphael 
Pires-FIFA/GO e Cristhian 
Sorence-GO 

VAR: Elmo Resende Cunha-GO
Cartões amarelos: Pikachu, 
Robson (FOR) João Paulo (SAN)
Renda e Público: não houve, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus 
Gols: 22min/1T - Crispim; 
24min/2T - Sánchez 

BRASILEIRO SÉRIE A 
FICHA TÉCNICA

1X1

Aliás, foi pela esquerda que o 
Santos mais incomodou o Leão 
no primeiro tempo. Apesar de 
fi car mais tempo no campo 
de ataque nesta etapa, o Peixe 
não teve outras chances cla-
ras. Depois do gol, por sinal, o 
alvinegro praiano só fi cou per-
to de marcar mesmo aos 15 do 
segundo tempo, quando Pirani 
cruzou da esquerda e Marcos 
Guilherme, livre de marcação 
na grande área, perdeu o tempo 
da bola e fi nalizou mal.

Além das chances já descri-
tas, o Tricolor, ainda no pri-
meiro tempo, colocou bola no 
travessão, em cabeçada de Be-
nevenuto e Vargas tentou chute 
de longe ao dividir com o golei-
ro fora da área e ganhar, mas 
mirou mal.

Se não manteve os 100% con-
tra os paulistas, o Tricolor pelo 
menos segue invicto diante de-
les e como mandante na Série A 
do Brasileiro. Além de fi rme da 
3ª posição do certame.

SÉRIE A

JOGOS DE ONTEM
Flamengo 2x0 Sport
Bahia 1x2 Atlético-GO
Cuiabá 1x0 Athletico-PR
Corinthians 3x1 Ceará
Internacional 4x2 Fluminense

RESULTADOS
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O Ceará foi derrotado pelo 
Corinthians por 3 a 1 na Neo 
Química Arena, na tarde deste 
domingo, 15, em duelo pela 16ª 
rodada da Série A do Campeo-
nato Brasileiro. Com o resulta-
do, o Alvinegro do Porangabuçu 
teve a sequência invicta de 11 
jogos interrompida.

Os cearenses tiveram de-
sempenhos distintos nos dois 
tempos da partida. Na primeira 
etapa, a equipe foi mal e viu o 
Corinthians controlar as ações 
ofensivas e ser efetivo, marcan-
do com o jovem atacante Ad-
son, 20 anos, duas vezes.

Na segunda etapa, o Vovô 
esboçou reação, mas levou o 
terceiro com golaço de Rena-
to Augusto, em reestreia pelo 
Timão. Rick, que saiu do ban-
co de reservas e melhorou o 
ataque, diminuiu para o Ceará 
com belo arremate.

Com a derrota, o Alvinegro 
estacionou nos 23 pontos e viu 
a distância para o G5 aumentar 
de um para quatro pontos. Já os 
paulistas chegaram a 21 pontos 
e subiram na tabela. O time da 
casa comemorou bastante a vi-
tória, que foi apenas a segunda 
como mandante no campeonato.

No primeiro tempo, os donos 
da casa mostraram efetividade 
com as oportunidades criadas. 
Das duas fi nalizações na direção 
do gol nos 45 minutos iniciais, o 
Corinthians balançou as redes 
do goleiro Richard. Os paulistas 
dominaram as principais ações 
ofensivas e aproveitaram as 

chances claras.
O atacante Adson não per-

doou nas duas oportunidades 
de frente para a meta dos cea-
renses. A primeira chance sur-
giu em jogada de lateral. Dentro 
da área, o camisa 28 recebeu li-
vre o passe de Roni e chutou 
para abrir o placar.

Ele marcou o segundo con-
cluindo cruzamento de Fábio 
Santos de cabeça entre os za-
gueiros Luiz Otávio e Messias. 

No segundo tempo, o Ceará 
voltou melhor do que o adver-
sário em busca do empate. A 
reação veio com a alteração de 
Guto no time, colocando Rick no 
lugar do inoperante Jorginho.

Com o atacante aberto pelo 
lado direito, o Alvinegro passou 

a explorar as jogadas nas cos-
tas de Fábio Santos. Com ritmo 
mais intenso, os cearenses con-
seguiram encurralar os pau-
listas e criaram boas chances, 
mas não aproveitaram.

Apesar do bom início do Vovô 
foi o Corinthians que conseguiu 
ampliar com Renato Augusto, 
que havia acabado de entrar. O 
meia marcou um golaço da en-
trada da área.

A resposta do Ceará veio 
de forma imediata com gola-
ço também. Rick se livrou dos 
marcadores do Corinthians e 
acertou um forte de chute de 
esquerda de fora da área sem 
chances para o goleiro Cássio, 
diminuindo o placar e dando 
números fi nais ao duelo.

MARCELLO ZAMBRANA/AE

QUEDA DE

INVENCIBILIDADE
| SÉRIE A |  CEARÁ FOI DERROTADO POR  A  PELO CORINTHIANS 
E TEVE SEQUÊNCIA INVICTA DE  JOGOS INTERROMPIDA

LUCAS MOTA
lucasmota@opovo.com.br

 LUIZ OTÁVIO (13) e a zaga do Ceará 
tiveram dificuldades na derrota

RESUMO DA 
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA 
EM TÓQUIO- 3º PARTE 

ANDREJ ISAKOVIC/AFP

ESPORTES@OPOVO.COM.BR

MARCELO 
ROMANO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 
ÀS SEGUNDAS

Corinthians
4-5-1: Cássio; Fagner, João 
Victor, Gil e Fábio Santos; 
Gabriel, Roni (Renato 
Augusto), Giuliano (Xavier), 
Gustavo Silva (Marquinhos) e 
Adson (M. Vital); Jô. 
Téc: Sylvinho

Ceará
4-2-3-1: Richard; Buiú, 
Messias, Luiz Otávio e Bruno 
Pacheco; Marlon (Naressi) e 
Fernando Sobral; Mendoza 
(Airton), Jorginho (Rick) e 
Lima (Erick); Cléber (Jael). 
Téc: Guto Ferreira

Gols: 16MIN/1T - Adson; 
29MIN/1T - Adson; 22MIN/2T - 
Renato Augusto; 24MIN/2T - Rick
Data: 15/8/2021
Horário: 16 horas
Local: Neo Química Arena-SP

Árbitro: Rodolpho Toski 
Marques-PR (Fifa)
Assistentes: Bruno Boschilia-PR 
(Fifa) e Rafael Trombeta-PR
Cartões amarelos: Fábio Santos 
(COR); Jael (CEA)

SÉRIE A 
ROTEIRO DO JOGO

3X1

 
CANOAGEM VELOCIDADE De 12 provas disputadas, destaques 
para Hungria e Nova Zelândia com três ouros cada. A neozelan-
desa Lisa Carringhton foi um fenômeno mais uma vez vencendo 
o k1 200 e k1 500 metros, além do k2 500 ao lado de Caitlin Re-
gal. Lisa soma agora cinco ouros olímpicos. Para o Brasil, Isa-
quias Queiroz, campeão mundial 2019, confi rmou o favoritismo 
e venceu o C1 1000, em um dos momentos mais emocionantes 
dos jogos. Já no C2 1000 fi cou sem medalha. Seu companheiro de 
medalha olímpica em 2016, Erlon Souza, estava contundido e o 
tempo para entrosamento com Jack Goodman não foi o sufi ciente.
 
BADMINTON Dos oito países com medalhas, sete asiáticos. Dos 
cinco ouros em disputa a China levou dois. Decepção foi o Japão que 
tinha no masculino e nas duplas femininas bicampeões mundiais 
e terminou apenas com um bronze na dupla mista. A Dinamarca 
furou o domínio asiático com o ouro de Viktor Axelsen no individual 
masculino. Ele já tinha um título mundial em 2017. O Brasil pela 1º vez 
conseguiu vencer uma partida em torneio olímpico, com Ygor Coelho.
 
SALTOS ORNAMENTAIS Domínio já esperado da China, com sete 
ouros em oito possíveis. Só perdeu a prova de plataforma sincroni-
zada masculina para a Grã-Bretanha. O Brasil teve um resultado a 
comemorar: Kawan Pereira conseguiu ir a fi nal da plataforma indi-
vidual e terminar em 10º. Somente Cesar Castro tinha esse resulta-
do na história da modalidade.

N
as duas últimas semanas analisei esportes coleti-
vos e modalidades encerradas na 1ª semana em Tó-
quio como natação e judô. Hoje a 3º parte do resumo. 
 

ATLETISMO 48 provas disputadas em Tóquio. Os Estados Uni-
dos terminaram com sete ouros, número bem inferior as 13 de 
2016 e as nove de 2012. O principal destaque foi a Itália com incrí-
veis cinco ouros, inclusive o da prova de 100 metros, com Marcell 
Jacobs. Também venceu duas provas de marcha atlética. Em 2016 
a Itália saiu zerada. Jamaica e Quênia baixaram de seis ouros no 
Rio para quatro ouros cada agora. A Polônia também teve qua-
tro. Foram 43 países com medalhas, número idêntico ao de 2016.
O Brasil iniciou a disputa com uma chance real de medalha, confi r-
mada com o bronze de Alison dos Santos (foto abaixo) nos 400 com 
barreiras. Ele tinha o 3º melhor tempo do ano. A surpresa foi o bronze 
de Thiago Braz no salto com vara com a marca de 5m87. Ele tinha feito 
um péssimo ciclo olímpico, sem medalhas em mundiais e até no Pan 
2019. Somente uma vez em todo o ciclo, Thiago havia superado 5m85. 
No arremesso de peso Darlan Romani terminou em 4º, resultado 
esperado. Ele foi superado pelos mesmos três atletas do mun-
dial 2019. Além disso, o brasileiro pouco competiu após a pande-
mia. Uma medalha quase surgiu na marcha 20km. Erica Sena 
ocupava as primeiras posições mas foi punida após 3 irregulari-
dades ao marchar. Acabou em 11º. Nos Jogos Pan-americanos de 
2019, ela também sofreu punições, mas terminou com o bronze. 
O destaque negativo mais uma vez foi levar uma delegação in-
chada com 55 atletas. Somente em sete provas individuais os 
competidores brasileiros terminaram entre os 15 melhores. 

Di Grassi vai mal e 
holandês ganha o título

Fórmula E.

Havia esperança de título 
para o Brasil na Fórmula E, mas 
o País fi cou sem representantes 
no pódio da classifi cação geral. 
A última etapa da temporada 
foi disputada neste domingo, 
em Berlim, e terminou com 
o holandês Nyck de Vries, da 
Mercedes, como grande cam-
peão, após fechar a corrida em 
oitavo lugar. Vencedor da etapa 
de sábado, também na capi-
tal alemã, o brasileiro Lucas Di 
Grassi, que ainda brigava pelo 
troféu, cruzou a linha de chega-
da em 20º lugar, duas à frente 
de outro brasileiro, Sérgio Sette 
Câmara, e fi cou com a sétima 

posição geral.
Além de Di Grassi, outros 12 

pilotos chegaram ao encerra-
mento da temporada vivos na 
disputa pelo título. Apesar dis-
so, nenhum deles conseguiu um 
desempenho bom o sufi ciente 
para ultrapassar de Vries, que 
já era o líder e se manteve na 
posição ao chegar aos 99 pon-
tos, mesmo fi cando fora das 
três primeiras colocações.

Na disputa por equipes, a 
campeã foi a Mercedes. O se-
gundo lugar fi cou com a Jaguar 
Racing, enquanto a DS Techee-
tah terminou a temporada em 
terceiro. (Agência Estado)
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MAIS UM
EMPATE
| SÉRIE C | SANTA CRUZ E FERROVIÁRIO FICARAM NO  A . FOI O 
QUARTO EMPATE SEGUIDO DO TUBARÃO, QUE AGORA É O SEXTO

FOTOS: BOBBY FABISAK/JC IMAGEM

MUITA LUTA, pouca 
criatividade ofensiva 

no Arruda

 COMO  BEM  QUIS
QUEM se lembra da última vez que o Corinthians tinha feito três 
ou mais gols? Perguntar não ofende, nem tira pedaço. Também 
não vem ao caso lembrar agora, muito menos quem era o 
adversário.   

O QUE importa é que o Corinthians, cujo futebol não enche os 
olhos de ninguém, conseguiu com facilidade, como bem quis, 
derrotar o Ceará ontem a tarde no Itaquera (3 a 1) e - pasmem - 
sem encontrar tanta resistência do Ceará. 

FOSSE o Corinthians um pouco melhor teria sido uma goleada, 
diante da pasmaceira que tomou conta do time de Guto Ferreira. 
Nenhuma novidade, em se tratando de Ceará, com aquele seu 
futebol de sempre, melhorando um pouco quando tudo estava 
perdido e o Guto resolveu colocar quatro atacantes. Mas era 
tarde demais.

SE tivesse essa mesma coragem(?) sempre que o Alvinegro joga, 
aqui no Castelão, ou por aí afora, a história seria outra. E não o 
faz por ter medo de perder, não se arriscar a ganhar, já entrar em 
campo querendo empate. Simples.

 DOS PÉS À CABEÇA
ONTEM a tarde, Guto repetiu o mesmo ritual. Amarrou a equipe 
dos pés à cabeça, deixou o campo livre para o Corinthians se 
sentir a vontade, para vencer ou empatar. Quem jogou as fichas 
de que o clube paulista era tão limitado quanto o Ceará, acabou se 
estrepando.

NA verdade o Corinthians tem sérias limitações, não é uma boa 
equipe, pelo contrário, joga dentro do figurino da precaução, 
tanto assim que não explodiu no Brasileirão, faz o trivial variado - 
aquele do se ganhar bem, se empatar está ótimo. Muito parecido 
com o Ceará.

INFELIZMENTE o Alvinegro abriu a guarda em demasia, 
bloqueando a meia cancha, resguardando a defesa, com a nítida 
intenção de não levar gol. Essa cartilha qualquer torcedor leigo 
do Ceará conhece de sobra, o que além de repetitivo, encheu até 
as tampas. Qualquer adversário por aí afora sabe como o Ceará 
joga. Até o Corinthians, claro.

 CAMPO LIVRE
ATUANDO dentro deste esquema metido a precavido, quando é 
medroso mesmo, o Ceará deixa o campo livre para o adversário 
se sentir a vontade. Foi o retrato fiel da partida de ontem. O 
domínio corintiano era nítido, diante de um adversário cheio de 
medos e de receios.

NÃO foi difícil construir a vitória por tanta facilidade encontrada. 
Tanto assim que o Corinthians fez 2 a 0, acomodou-se ao perceber 
que o Ceará não teria poder de reação. Elementar, cara pálida, 
em futebol. Time que entra em campo com medo de vencer, está 
pedindo pra perder. Esse bordão vem do tempo do ronca.

ORA, ora, se dentro do Castelão, o Alvinegro mesmo sentindo-se 
em casa atua assim, como então iria mudar atuando dentro do 
Itaquera? Só na cabeça de um monumental beócio pode entrar 
tal argumento. Precisamente o que aconteceu ontem a tarde. 
Ao construir a vantagem do marcador, o Corinthians também 
acomodou-se deixando o tempo passar. O Ceará que fosse atrás 
do prejuízo.

 ILUSÃO DE ÓTICA
SÓ quando Guto foi alertado pra realidade dos fatos, se arriscou 
a fazer o time atuar de forma mais ofensiva, oferecendo algum 
perigo, dando até a impressão de que poderia chegar ao empate. 
Mera ilusão de ótica.

DEPOIS do gol do Rick, único daquele ataque epilético que ainda 
produz e faz alguma coisa, o Ceará foi para o desespero de tentar 
o empate. Até nas mudanças não deu certo. Trocar o Cléber pelo 
Jael é o mesmo que trocar seis por meia dúzia. Mendonza uma 
nulidade, atrapalhando-se com a própria bola. O que ele ainda faz 
como titular do Alvinegro?

 O CASTIGO
CONSOLIDAÇÃO da vitória do Corinthians, veio através de Renato 
Augusto que estava de volta ao clube,  anos depois de atuar fora, 
num chute da entrada da área. Houve facilidade da defesa em 
deixá-lo concluir o lance com o espaço a sua mercê. O chute foi 
certeiro, no ângulo sem chance de defesa de Richard.

A DERROTA do Ceará não causou qualquer espanto. Primeiro, 
pelas limitações da equipe. Segundo, por só saber atuar 
daquela maneira. Terceiro, porque vencer não é a prioridade 
do seu treinador. Jogou pra arriscar o empate e deu-se mal.

 COM A VITÓRIA NA MÃO
BEM disputado o jogo a noite entre Fortaleza e Santos. Tricolor 
foi melhor, mas não soube transformar a superioridade em 
vitória. Pênalti perdido por Crispim foi fatal. Aliás, ele não 
perdeu, atrasou a bola pro goleiro. Como fez falta o Wellington 
Paulista que não mais estava em campo.

COMO adivinhar é pecado, Vodjova trocou o W.P pelo David 
visando dar mais intensidade. Fez foi piorar as coisas. David foi 
um a menos, total nulidade.

 SANTOS surpreendeu pelo bom futebol transformando a 
partida num lá e cá bom de se ver. Tricolor repetiu seu mesmo 
figurino de priorizar atacar o tempo todo. Nem toda vez dá certo, 
assim como nem todo dia é dia santo. 

ALAN 

NETO ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

DE SEGUNDA 

A SÁBADO
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LOTECA

CONCURSO 
Cruzeiro-MG Sampaio Correa-MA

Ponte Preta-SP Confi ança-SE

RB Bragantino-SP Juventide-RS

Atlético-MG Palmeiras-SP

Avaí-SC Náutico-PE

São Paulo-SP Grêmio-RS

Londrina-PR Vila Nova-GO

Tottenham Manchester City

Corinthians-SP Ceará-CE

Bahia-BA Atlético-GO

Cuiabá-MT Athletico-PR

Fortaleza-CE Santos-SP

Internacional-RS Fluminense-RJ

Operário-PR Brusque-SC

Santa Cruz
3-5-2: Jordan, Breno 
Calixto, William Alves, 
Júnior Sergipano; Lucas 
Rodrigues (Weriton), 
Vitinho, Tarcísio, Jailson 
(Frank) e Leonan (Elias 
Carioca); Bruno Moraes 
(Levi) e Pipico. T: R. 
Fernandes

Ferroviário
4-2-3-1: Rafael, Lázaro 
(Reinaldo), Vitão, 
Richardson e Emerson; 
Emerson Souza, Wesley 
Dias, Dudu, Mauri 
(Berguinho), Augusto 
(Dioguinho) e Cariús 
(Adilson Bahia). T: F. Diá

SÉRIE C

Detalhes: 
Data: 15/07/2021
Horário: 18 horas
Local: Estádio do Arruda, em 
Recife-PE
Árbitra: Thayslane de Melo 
Costa/SE
Assistentes: Cleriston Clay 
Barreto Rios/SE e Renner 
Lisboa dos Santos/SE
Cartões Amarelos: Cartões 
amarelos: Tarcísio e  Júnior 
Sergipano (SAN); Vitão, 
Lázaro, Wesley Dias, 
Richardson (FER)

0X0

FICHA TÉCNICA

O Ferroviário fi cou no 0 a 0 
diante do Santa Cruz, na noite 
deste domingo, no estádio do 
Arruda, e chegou ao seu quar-
to empate consecutivo na Série 
C 2021. O resultado não foi su-
fi ciente para devolver o Tuba-
rão ao G4 do grupo A: com 18 
pontos, o time caiu para a sexta 
posição, com a mesma pon-
tuação, porém, de Manaus-AM 
(3º), Tombense-MG (4º) e Volta 
Redonda-RJ (5º). O líder Bota-
fogo-PB tem 20 e o vice-líder, 
Paysandu, 19.

Agora, o Ferrão volta a cam-
po no próximo sábado, 21, em 
confronto direto com o Tom-
bense. O jogo é disputado no El-
zir Cabral, em Fortaleza.

O jogo foi intenso, com muito 
mais transpiração que inspira-
ção. Tanto Santa Cruz, quanto 
Ferroviário tiveram chances de 
sair vitoriosos. Faltou precisão 
na hora da conclusão, porém. 
Apesar da intensidade, foram 
muitos os erros dos dois times. 
A partida já começou corrida, 
mas sem muitas chances. Foi 
só aos 44 que o jogo teve uma 
chance clara. Augusto fi cou 
cara a cara com o goleiro, após 
ajeitada de Cariús, mas, ao ten-
tar bater de primeira, pegou 
mal e deixou a bola nas mãos 
de Jordan.

O Ferroviário voltou para o 
segundo tempo mais em cima. 
Logo aos 2 minutos, Cariús teve 
a chance que não teve em todo 
o primeiro tempo. Dudu deixou 
o centroavante na cara do gol, 
mas Cariús também não con-
seguiu bater fi rme na bola, que 
fi cou fácil para Jordan. Sem 
conseguir abrir o placar, o téc-
nico Francisco Diá apostou nas 
alterações no ataque; entra-
ram Reinaldo, Adilson Bahia e 
o estreante Dioguinho; mais à 
frente, Berguinho veio a campo. 
O jogo entrou na reta fi nal in-
defi nido, com ambas as equipes 
alternando os ataques. O clima 

LUCAS BARBOSA
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era de tensão no fi nal do jogo, 
sobretudo, para o Santa Cruz, 
que se via, com o empate, afun-
dando na lanterna da compe-
tição. Aos 35, Berguinho bateu 
da entrada da área e obrigou 
Jordan a fazer grande defesa. 
Usando a mesma arma, Franck 
assustou Rafael ao mandar à 
direita do gol. Aos 39, o Ferro-
viário teve grande chance em 
contra-ataque, quando Bergui-
nho bateu, após aproveitar cru-
zamento para trás, com muito 
perigo. Aos 45, Adilson Bahia 
teve a chance do jogo. Diogui-
nho fez grande jogada, foi à li-
nha de fundo e jogou para trás, 
mas o atacante pegou muito 
embaixo da bola. 
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