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Crise interna adia leitura 
de relatório final

Irritação com vazamentos e desentendimento quanto ao indiciamento do presidente Bolsonaro e 

dos filhos fazem Comissão do Senado mudar calendário. Documento, agora, será apresentado na 
quarta-feira, 20, e sua votação deverá ser dia 26 PolítICA, PÁGINAS 6 E 7
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Nos acréscimos, 
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com RB Bragantino 
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Obras mudam a  
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Hélio Rôla celebra 
“anarquia” em 

exposição do 
Centro Dragão
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Temperatura 
Máxima

32⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Céu sem nuvens

DIVULGAÇÃO

CIDADANIA
A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, receberá ama-
nhã o título de Cidadã de Fortaleza na Câmara Municipal. O 
projeto é do vereador Léo Couto. Onélia é idealizadora do 
Programa Mais Infância Ceará. 

Crescente
atual

Cheia
20/10

Minguante
28/10

Nova
4/11
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I PRAIA DO FUTURO I

Banhistas que escolhem entrar 
no mar da Praia do Futuro devem 
prestar atenção em avisos deixa-
dos pelos guarda-vidas da área. 
Placas vermelhas com a palavra 
“perigo” são colocadas diariamen-
te pela equipe da 1ª Companhia 
de Salvamento Marítimo em toda 
a extensão da praia. Elas avisam 
sobre correntes de retorno, que 
podem puxar banhistas para den-
tro do mar, e valões, locais com 
profundidade e com aparência de 
“mar calmo”.

Quem circula pela faixa de areia 
dessa praia com frequência pode 
estar acostumado a ver as placas, 
mas o tenente Bruno Torquato, 
responsável pela área, explica que 
muitos banhistas não se atentam 
aos perigos do local.

“Ali é um local que teoricamente 
é mais calmo, porque não tem onda 
quebrando, não tem espuma, mas 
é um local bem fundo. Geralmente 

o pessoal acha que é um local bom 
para tomar banho, mas pelo con-
trário. É altamente perigoso. Por-
que é a corrente de retorno que vai 
levar pra dentro do mar, empur-
rando”, explica Torquato.

A quantidade e localização das 
placas variam diariamente, pois os 
fenômenos também mudam con-
forme o vento e a maré. Por isso, 
quando os guarda-vidas que atuam 
na área iniciam o turno de trabalho, 
uma vistoria é feita no local atendi-
do para buscar pontos impróprios 
para o banho.

“A gente pede que o banhista 
procure tomar banho em locais 
que sejam supervisionados por um 
guarda-vidas. Ele vai te indicar 
o melhor lugar para um banho”, 
orienta Torquato. A extensão da 
Praia do Futuro conta com 11 pos-
tos de guarda-vidas. Em cada um 
deles, dois profi ssionais atendem a 
população. (Alexia Vieira)

Placas de “perigo” 
alertam para risco 
de acidentes no mar

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

O mais novo bar de intelectuais de Fortaleza é o @cantinho_do_ipe, da professora Andréa 
Barroso e do escritor Oswald Barroso. No Benfi ca. /// Está passando pelas últimas sessões 
de radioterapia a ex-vereadora Rosa da Fonseca. A militante das ruas vem superando 

um câncer. /// A cearense Avine Alimentos está com nova campanha publicitária na mídia. 
Entre destaques, ovos oriundos de galinhas de criação livre de gaiolas. /// Só lembrando: 
“Bom dia para o cidadão que não quer conviver com trafi cante perto de casa e denuncia.”

BURAQUEIRA e 
remendos de asfalto 

em Fortaleza, que 
continuam causando 

dor de cabeça e 
prejuízos para 

motoristas, ciclistas 
e motoqueiros. Por 

um Tapa-Buracos já!

COMÉRCIO de 
Messejana que, 

apesar das 
difi culdades e 
sobrevivendo 
em pleno sol, 
movimenta a 

economia daquela 
banda da cidade.

CADÊ O LABORATÓRIO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA?

C
omo está a construção do Laboratório Integrado 
de Segurança Pública (Lisp), que seria erguido na 
sede da PRF, em Fortaleza, e foi anunciado ain-
da em 2018, durante a gestão de Michel Temer 
(MDB)? Obra federal, o equipamento custaria cer-
ca de R$ 100 milhões e a previsão de conclusão 

era meados de 2020, com a promessa de ser o maior e mais 

equipado centro de ações integradas de pesquisa, estratégia e 
inteligência da América Latina. Em julho daquele ano, a pedra 
fundamental do Lisp foi lançada em ato que contou com a pre-
sença do então ministro Raul Jungmann, do então presidente 
do Congresso, Eunício Oliveira (MDB), e do governador Camilo 
Santana (PT). Diante do aumento dos confl itos entre facções, a 
entrega viria em boa hora.

BEATO CIDADÃO 

Antônio Conselheiro, o beato 
de Quixeramobim que lide-
rou o arraial de Canudos (BA), 
será cidadão canudense. A 
Câmara local aprovou proje-
to de Augusto Maia (PSDB), a 
pedido do cearense Augusto 
Moita. 

CANABIDIOL
O deputado Paulo Teixeira  
(PT-SP), relator do projeto 
que regulamenta comércio 
e uso do canabidiol, partici-
pa hoje de audiência sobre o 
tema. Pelos canais sociais da 
Assembleia, atendendo o de-
putado Guilherme Sampaio.

CANABIDIOL 
O canabidiol - substância da 
maconha - está sendo usa-
do no tratamento de doen-
ças autoimunes e síndromes 
como a esclerose múltipla e o 
Transporte do Espectro Au-
tista (TEA), dentre outras. 

PANDEMIA

O Instituto Brasil África, com 
sede em Fortaleza, está voltando 
às atividades. O IX Fórum Brasil
-África 2021 já tem data. Segundo 
o presidente da entidade, Bosco 
Monte, ocorrerá nos dias 22 e 23 
de novembro. Mas, virtualmente 
e tendo a pandemia entre focos.

CONTRA
O deputado federal Danilo Forte 
(PSDB) reafirmou que vai votar 
contra a PEC 32, que trata da re-
forma administrativa. Para ele, 
faltou diálogo entre os envolvidos 
e a proposta em tramitação não 
atende aos interesses do País.

CONSELHO DOS 
PETS

Tramitando, na Assembleia Le-
gislativa, projeto que quer criar 
o Conselho Tutelar de Proteção 
Animal. “Permanente, autônomo 
e não jurisdicional, viria para ze-
lar pelo cumprimento dos direi-
tos dos animais”, justifica o autor, 
o deputado Audic Mota (PSB). 

PELA EDUCAÇÃO

Toma posse amanhã, às 19 ho-
ras, em solenidade no auditório 
da CDL Fortaleza, a nova dire-
toria da Associação das Lojistas 
e Líderes Femininas. À fren-
te, Graça Bringel, que lançará 
campanha para arrecadar ma-
terial didático a ser doado para 
escolas carentes.

I LOVE LULA
O vereador Ronivaldo Maia (PT) 
deu entrada num requerimen-
to pedindo a outorga da Medalha 
Boticário Ferreira para o ex-presi-
dente Lula. Trata-se da mais alta 
comenda da Câmara Municipal. O 
pedido deve passar sem problema.

SOL QUENTURA
De janeiro a setembro deste ano, 
as aplicações do BNB no Ceará, no 
âmbito do FNE Sol Pessoa Física, 
somaram R$ 14,5 milhões, em 
mais de 400 operações de crédi-
to. O valor representa crescimen-
to de 39,96% na comparação com 
igual período do ano anterior.

CHARGE \ Jefferson Portela

CHARGE@OPOVO.COM.BR

AVISO  Jeff erson Portela assina as charges durante as férias de Clayton

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_

YAGO ALBUQUERQUE / ESPECIAL PARA O POVO

BANHISTAS devem pedir 
orientação a guarda-vidas
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Ceará tem 178 
defensores 
públicos abaixo 
do ideal, diz Adpec
| levantamento de associação |

O Ceará lida com deficiência de 
178 defensores públicos em atua-
ção no Estado, de acordo com le-
vantamento divulgado em relató-
rio da Associação das Defensoras e 
dos Defensores Públicos do Estado 
do Ceará (Adpec). A quantidade 
refere-se à relação ideal entre o 
número de defensores e o público 
alvo atendido pelo órgão — 10 mil 
pessoas a cada defensor, de acor-
do com recomendação do Minis-
tério da Justiça (MJ).

Atualmente, 346 defensores pú-
blicos estão em atuação no Ceará, 
o que representa pouco mais de 14 
mil pessoas para cada profissional. 
A situação é ainda mais preocu-
pante em algumas regiões do Cea-
rá, em que a proporção sobe para 
mais de 100 mil pessoas por defen-
sor. O caso mais grave acontece no 
Litoral Oeste/Vale do Curu, onde 
atuam somente dois defensores e 
200 mil pessoas do público alvo são 
atendidos por um profissional. Já 
no Maciço do Baturité e no Sertão 
de Crateús, as proporções são de 
174 e 118 mil pessoas por defensor, 
respectivamente.

A única área que cumpre a re-
comendação do MJ, com cinco mil 
pessoas por defensor, é a Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF).  
A presidente da Adpec, Andrea 

Coelho, defende ainda que o or-
çamento destinado ao órgão tem 
relação com o número de defen-
sores estar abaixo do ideal. “Para 
2021, houve um aumento de 2% 
no orçamento para a Defensoria, 
comparado ao ano anterior. Ainda 
assim, o valor é inferior ao investi-
do no Poder Judiciário e no Minis-
tério Público. No período de 2016 a 
2020, o crescimento orçamentário 
da Defensoria é quase metade do 
Ministério Público e menos de um 
quarto do Judiciário”, argumenta. 

Em nota enviada ao O POVO, a 
defensora geral do Ceará, Eliza-
beth Chagas, defendeu que a si-
tuação está evoluindo nos últimos 
anos. “Estamos a todo vapor com 
o novo concurso que vamos lançar 
até o fim deste ano. Hoje temos 
121 cargos a serem ocupados que, 
respeitando o limite orçamentá-
rio e teto de gastos, poderemos 
ampliar a nossa capilaridade de 
atuação, sobretudo, no interior”, 
analisa. Ela ressaltou que o órgão 
pode cumprir o estabelecido com 
a Emenda Constitucional nº 80, 
com as vagas do novo certame. 
(Leonardo Maia)

pesquisa ipec

promotores e procuradores

apoiar a reeleição do presidente Jair 
bolsonaro em 2022 está fora de 
cogitação para 45% dos eleitores entre 
16 e 34 anos, segundo pesquisa do Ipec. 
Eles afirmaram preferir votar em 
qualquer outro candidato, 
independentemente de suas convicções 
partidárias. E os motivos não são apenas 
ideológicos, mas também econômicos. 
aliadas aos efeitos da pandemia do 
mortal coronavírus, a inflação alta e a 
dificuldade em conseguir um emprego 
explicam a rejeição entre os jovens 
medida pela pesquisa. Pesquisa 
encomendada pela Fundação tide 
Setubal e pela Avaaz confirma o que 
outros levantamentos já apontavam 
sobre a percepção dos jovens. Segundo 
o Ipec, a fração de eleitores de bolsonaro 
na faixa etária pesquisada não passa de 
24% - porcentual inferior ao obtido na 
eleição passada, quando 31% disseram 
ter votado no atual presidente. (ae)

uma frente de 3.295 promotores e 
procuradores do ministério Público 
Federal e dos estados lançou ontem, 17, 
uma nota de repúdio contra a PeC que 
aumenta a influência do Congresso no 
Conselho nacional do ministério Público 
(CnmP). o grupo pede a rejeição integral 
da proposta que tramita na Câmara dos 
deputados. É a maior articulação contra 
o texto desde que ele foi liberado para 
votação no plenário da Casa Legislativa. 
O abaixo-assinado será levado pela 
associação nacional dos membros do 
ministério Público (Conamp) a todas as 
lideranças do Congresso. (ae)

Inflação alta afasta 
jovens de Bolsonaro

Pressão contra PEC que 
altera ‘Conselhão’

O abrigo São Lázaro encerrou as atividades de resgate de 
animais devido à falta de recursos para o tratamento. Ao 
divulgar o encerramento, nas redes sociais, organizadores 
alertam que os gastos superam o número de doações. Segundo 
eles, agora a prioridade é garantir os cuidados dos 1.200 
animais que já ocupam o espaço.

Fim de resgates de animais

Abrigo São LázAro

A Warner Bros. Pictures divulgou um novo trailer do filme The 
Batman, que pela primeira vez trará o ator Robert Pattinson no 
papel do homem-morcego. A previsão é que The Batman seja 
lançado nos cinemas em 4 de março de 2022. (ae)

trailer com robert pattinson

‘The bATmAn’
reProduÇÃo/Warner bros

FÁbIo lIma
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“A PANDEMIA 
EXPLICITA 
A POLÍTICA 
DO DEIXAR 
MORRER”

Politizar o luto e fazer da memória uma for-
ma de intervenção no espaço público. Em seu 
novo trabalho, a filósofa Carla Rodrigues for-
mula uma teoria política do luto. O tema é tris-
temente oportuno num país cujas mortes por 
Covid-19 somam 600 mil – uma parte delas evi-
táveis, segundo projeções de especialistas.

Professora do Departamento de Filosofia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Rodrigues é uma teórica feminista especializa-
da na obra de Derrida e de Butler, a partir de 
quem escreve livro o mais recente: “O luto entre 
clínica e política: Judith Butler para além do gê-
nero”, publicado pela editora Autêntica.

Em conversa com O POVO, a pesquisadora 
traça um panorama breve do luto no Brasil: da 
ditadura à pandemia, dos mortos na periferia 
às ações da PM, da morte real de corpos matá-
veis à morte simbólica da democracia. Para ela, 
o luto não se completa como processo social.

Esse pensamento tenta rastrear as coorde-
nadas de um movimento que faz desse luto uma 
contraofensiva, a exemplo do que houve com a 

morte de Marielle Franco, mas, antes dela, de 
Zumbi dos Palmares.

Entre os temas discutidos por Rodrigues, es-
tão ainda as políticas adotadas na gestão Bolso-
naro e o papel da mulher na reflexão fisolófica.

O POVO – Luto e memória têm importância 
fundamental para entender o Brasil de 
hoje. Como essas duas categorias estão 
relacionadas?

Carla Rodrigues – Acredito que, num país 
como o Brasil, a gente possa com certa facili-
dade articular luto e memória porque nós te-
mos uma longa tradição de falta de memória, 
no sentido de apagamento da história das nos-
sas perdas. De tal modo que não fizemos cer-
tos lutos por perdas recentes, como as de pes-
soas que morreram por Covid-19, luto aqui no 
sentido de reconhecimento público por essas 
perdas coletivas; e também, não tão recente 
mas contemporâneo, o luto pelas vidas perdi-
das para a ditadura militar, todas as pessoas 
assassinadas e torturadas. Mas também posso 
dizer que a gente nunca fez luto por todos os in-
dígenas exterminados no início da colonização 
ou por todas as pessoas negras, escravizadas e 
mortas durante o período colonial, assim como 
não fizemos para as vidas perdidas para a vio-
lência da Polícia Militar. Como alguém que vive 
no Rio de Janeiro e acorda todo dia com tiroteio 
matando pessoas, me parece que a gente tem 
uma longa tradição, tanto no tempo quanto no 
espaço, que se espalha por muitos lugares, de 

CARLA 

RODRIGUES

HENRIQUE ARAÚJO
henriquearaujo@opovo.com.br

PAULA GIOLITO/DIVULGAÇÃO

| POLÍTICA E LUTO | Filósofa Carla Rodrigues 

pensa sobre a morte e o luto no Brasil em 

tempos de pandemia. Pesquisadora lança obra 

a partir de refl exões de Judith Butler
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ausência de luto, de ausência de uma política de 
reconhecimento para a vida daquelas pessoas 
que morreram e que seriam dignas e merece-
doras de uma política de memória. Temos uma 
destruição da memória, seja individual, seja da 
coletiva, como a gente viu no incêndio da Cine-
mateca de São Paulo ou no incêndio do Museu 
Nacional três anos atrás. A gente não faz a nos-
sa própria história.

OP – Esse processo de luto pessoal e 
coletivo é sistematicamente interrompido, 
não realizado?

Rodrigues – É isso, e um exemplo importan-
te nesse momento que a gente vive é o traba-
lho da Comissão Nacional da Verdade, que co-
meça muitas décadas depois da Lei da Anistia. 
Essa lei tinha a intenção justamente de apagar 
da nossa memória o que tinha nos acontecido 
durante a ditadura militar. Foi só no início dos 
anos 2000 que a gente conseguiu reverter isso, 
ou seja, mais de 20 anos depois a gente vai lu-
tar para constituir uma comissão da verdade 
que, enfim, num documento publicado em 2014, 
consegue enumerar o nome de mais de 300 tor-
turadores das forças armadas. Esse documento 
tem o poder de reunir luto e memória. Mas olha 
quanto tempo levou para ele acontecer?

OP – No seu livro mais recente, a 
senhora propõe uma teoria política 
do luto. Pode falar um pouco sobre 
isso?

Rodrigues – Eu me valho de Judith 
Butler para tomar, a partir do pensa-
mento dela, o luto como um operador 
central para a gente pensar essa dis-
tinção contemporânea entre vidas vi-
vidas e vidas matáveis; entre, falan-
do como [Giorgio] Agamben, vida nua 
e vida qualificada; entre quem pode 
viver e quem vai ser abandonado à 
própria morte, também se quiser fa-
lar como [Michel] Foucault ou Achille 
Mbembe. De forma que eu encontro, 
numa discussão da Butler, a ideia do 
que ela vai chamar de condição do en-
lutável. O que é essa condição de en-
lutável? Aquilo que faz com que uma 
vida seja cuidada desde o início da vida 
porque, se ela for perdida, vai merecer 
ser enlutada. Quando a vida, desde o 
início, não vem carregada dessa condi-
ção de enlutável, ela não vai ser cuida-
da. Quando Butler diz isso, quando traz 
para o início da vida essa condição, não 
está trazendo apenas para a respon-
sabilidade individual ou de uma famí-
lia cuidar dos seus filhos ou de suas 
crianças. Está chamando atenção para 
o fato de que há aí uma política no sen-
tido de que cada vida que não está car-
regada dessa condição de enlutável não 
vai ser cuidada também pelas políticas 
públicas, de saúde, moradia, alimenta-
ção e toda uma rede de cuidados de que 
todas as vidas dependem e precisam. A 
partir disso, é possível ir marcando as 
vidas como matáveis desde o começo. 
Em algum momento, essas vidas po-
dem ser perdidas, seja pelo assassina-
to da PM, seja por falta de saneamento 
básico ou por falta de vacina, como a 
gente viu tão recentemente no caso da 
pandemia, um crescimento imenso no 
número de mortos, apesar de já existir 
vacina. Ou seja, esse crescimento diz 
respeito a uma ausência de política pú-
blica de adotar o quanto antes a vaci-
nação e ampliá-la também. Esse exem-
plo da pandemia mostra que, mesmo 
com toda a quantidade de dinheiro ou 
de poder possível, existem formas de 
cuidado que não dependem da vonta-
de individual, que são dependentes de 
uma infraestrutura que permita que 
esse cuidado aconteça.

OP – A pandemia explicitou essa 
política na qual alguns corpos são 
mais matáveis do que outros?

Rodrigues – Sim, explicitou, prin-
cipalmente se a gente considerar, por 
exemplo, que a pandemia pode ser vista 
como uma lente de aumento para cer-
tas desigualdades já existentes no Bra-
sil. Somos um país que tem a terceira 
maior população carcerária do mun-
do, mas também somos um país que, 
quando a pandemia começou, recusou 
fazer qualquer tipo de proteção em re-
lação a essa população. Por quê? Por-
que normalmente essas pessoas estão 
ali esperando morrer mesmo, morrer 
de doença, morrer de violência dentro 
da cadeia, enfim. Isso agudiza alguma 
coisa que é do nosso cotidiano. A mes-
ma coisa em relação à ausência de tra-
tamento de pessoas indígenas. Um ou-
tro elemento que também se explicitou 

governo não fazer nada, bastou cruzar os bra-
ços, não precisou nem agir contra.

OP – A gente fala de luto e morte do 
corpo, mas nunca se falou tanto da morte 
da democracia como agora. Essas duas 
mortes estão relacionadas?

Rodrigues – Acredito que talvez o luto que 
a gente ainda não fez seja o luto pela nossa 
democracia, que não chegou ainda a ser com-
pletamente implementada quando começou a 
ser destruída. Tem um capítulo que se chama 
“Desdemocratizações” no livro (“O luto entre 
clínica e política: Judith Butler para além do 
gênero”, da editora Autêntica) em que a gente 
pode pensar que esse termo é de difícil apli-
cação no caso brasileiro porque a gente ainda 
não tinha alcançado uma democracia plena. A 
gente ainda estaria, desde o processo da nova 
República e do fim da ditadura civil-militar, 
numa construção democrática. Em que pesem 
os esforços da Constituinte de 1988 e dos mo-
vimentos sociais, uma grande parcela da po-
pulação estava fora do radar disso que a gente 
considera como sistema democrático. Para 
essa população que estava fora, não é cabível 
falar em “desdemocratização” porque há uma 
grande massa de pessoas que nunca sequer 
viu a própria democratização do país e que, 
ao contrário, só vê, das forças e dos ditos três 
Poderes, a cara do poder violento que o estado 
apresenta. Eu acredito que talvez, nesse pro-
cesso de destruição do pouco de democracia 
que a gente tinha e que é feito por dentro, por 
um governo que pode argumentar que foi elei-
to pela via democrática, embora já tenha che-
gado fazendo ruir as estruturas democráticas 
nas quais a gente acreditava (não participou 
de debates, não cumpriu regras eleitorais e se-
quer foi devidamente punido, além do recurso 
às fake news) – tudo isso são formas de a gente 
perceber que esse governo foi eleito por uma 
via de descredibilização da própria demo-
cracia. Ele desacredita a democracia, aposta 
contra, para ser eleito na democracia. Por que 
pode não comparecer a debates e fraudar leis 
eleitorais vigentes, e isso não foi considerado? 
Uma hipótese a se levar em conta é justamente 
o fato de que, para uma quantidade importan-
te de pessoas no país, essa democracia ainda 
era uma ficção. Não se estava perdendo um 
sistema democrático. Para alguns, sim. Para 
quem estava prestando atenção, sim, mas, 
para a grande maioria, o Brasil ainda é um 
país do vale-tudo, e foi o que ele fez, ganhou na 
base do vale-tudo.

OP – É preciso perguntar para quem a 
democracia está morrendo.

Rodrigues – Exatamente. Não dá pra achar 
que a democracia está morrendo pra todo 
mundo porque, pra muita gente, ela sequer 
começou. Então é um discurso meio importa-
do dos Estados Unidos. Por mais que a gente 
possa comparar Bolsonaro em alguma medida 
com Trump, não dá pra importar a análise da 
desdemocratização dos EUA para o caso brasi-
leiro, são sociedades de contextos históricos, 
coloniais e políticos muito diferentes. E o nosso 
contexto colonial é muito favorável à eleição de 
um capitão. Temos uma espécie de capitão do 
mato no poder, do tempo da escravidão, aquele 
que ia atrás dos escravos fugitivos em nome 
do senhor. Tenho a impressão de que a gente 
está sendo governado por alguém que não é a 
elite dominante. Ele é o cara da rachadinha, 
da fraude, da milícia, dos pequenos golpes, no 
sentido de que não é o grande empresário, o 
grande representante do poder. Isso é parte 
ainda desse processo do vale-tudo. Ele chegou 
aonde chegou na base do vale-tudo porque 
fez toda sua carreira política na base do vale-
tudo. Vale tudo pra ganhar dinheiro, ficar no 
poder, ganhar mais um mandato etc. Eu diria 
que ele representa a maior margem de pes-
soas excluídas desse sistema democrático que 
talvez a gente nunca tenha visto buscar um re-
presentante. E encontrou. As razões históricas 
pelas quais encontrou seria tema para outra 
entrevista, mas, sem dúvida nenhuma, essa 
massa de pessoas que ainda o apoia parece ser 
uma massa que nunca chegou a ser alcançada 
pela chamada democracia brasileira, ao con-
trário, sempre foram pessoas que estiveram 
à margem disso e que querem reivindicar que 
chegou sua vez. Tenho a impressão de que não 
temos – nós na academia, intelectuais, grande 
imprensa, que vivemos nesse âmbito das ins-
tituições que funcionam para nós – a dimen-
são ainda completa do que é viver num país no 
qual as instituições, não é que elas abandonem 
você, elas funcionam contra você. Me parece 
que são essas as pessoas que apoiaram o bol-
sonarismo. Acho que a gente pode dizer que já 
existia bolsonarismo antes do Bolsonaro, no 
sentido de que já existia uma grande quanti-
dade de pessoas que, ficando excluídas de todo 
tipo de apoio político, social, cultural, institu-
cional, queriam uma mudança, que aconteceu 
como mudança. Nada é mais radicalmente di-
ferente dos governos anteriores, sejam os go-
vernos do PT, sejam os do PSDB, do que essa 
aventura bolsonarista que estamos vivendo.

OP – Professora, outro tema caro 
a seus trabalhos são as refl exões 
sobre feminismo. A partir de uma 
pesquisa recente que tratou disso, 
gostaria de saber como a senhora 
pensa o lugar da mulher hoje na 
fi losofi a e no campo acadêmico.

Rodrigues – Está se referindo a uma 
pesquisa da professora Carolina Araújo, 
provavelmente. A primeira versão que 
tivemos desse trabalho tão importan-
te da professora Carolina foi em 2016, 
e os resultados foram lançados num 
congresso da Associação Nacional de 
Pós-Graduação em Filosofia. Nesse mo-
mento, criamos um grupo de trabalho 
chamado Filosofia e Gênero. Dali em 
diante, foram surgindo diversas inicia-
tivas muito importantes no campo filo-
sófico. Uma delas foi a Rede Brasileira 
de Mulheres Filósofas, iniciativa tam-
bém da professora Carolina. E também 
surgiu outro grupo de trabalho chama-
do Mulheres na História da Filosofia, 
houve uma conferência internacional 
sobre a história das mulheres na filo-
sofia realizada em 2019 na Uerj, enfim. 
Houve grandes marcos, eu diria, como 
esses que estou mencionando, e houve 
todo um trabalho cotidiano das mulhe-
res filósofas de vir a público mostrar 
o que fazem, mostrar o que pensam, 
mostrar que trabalham no campo inte-
lectual e que têm capacidade de inter-
venção pública e política. Nesse senti-
do, um dos grandes marcos é a edição 
de um livro organizado pela professora 
Juliana Aggio, da UFBA (Universidade 
Federal da Bahia), chamado “Filósofas”. 
E é muito importante porque esse livro 
reúne trabalhos de muitas filósofas bra-
sileiras e de certa forma se contrapõe a 
uma histórica coleção que a gente tem 
no Brasil chamada “Os pensadores”, que 
eram todos homens. E aí, finalmente, 
tantas décadas depois, lançamos um li-
vro em que nós, filósofas brasileiras, es-
tamos pensando com filósofas do mun-
do inteiro. Eu, particularmente, estou 
nesse livro com uma colega, professora 
Juliana de Moraes Monteiro, num capí-
tulo sobre uma filosofa brasileira que 
foi a Lélia Gonzalez, que, durante muito 
tempo, não foi reconhecida nem como 
filósofa, nem como socióloga, porque 
era uma ativista negra e militante do 
movimento negro. E a academia tinha, 
digamos, pelo menos três motivos para 
não reconhecê-la: o fato de ela ser mu-
lher, o fato de ela ser negra e o fato de 
ela ser ativista. A academia preferia que 
ela fosse homem, branca e não ficas-
se na rua fazendo protesto, não ficasse 
ocupando o espaço público e a arena 
pública reivindicando outra história da 
escravidão no Brasil, por exemplo. Ela 
foi, no Rio de Janeiro, uma militante do 
movimento negro unificado fundamen-
tal para a criação do Dia de Zumbi, para 
esse deslocamento histórico que me 
permitiria voltar a sua primeira per-
gunta, que é a associação entre luto e 
memória. Quando o movimento negro 
unificado consegue homenagear Zum-
bi no dia 20 de novembro e deslocar o 
fim da escravidão de 13 de maio para 
20 de novembro, o movimento negro 
consegue fazer uma outra memória da 
sua história fazendo o luto de Zumbi. 
Nós, feministas, sejam as negras ou as 
brancas, temos uma grande contribui-
ção a dar nesse tema do luto e da me-
mória porque são as mulheres da Praça 
de Maio que impulsionam as políticas de 
memória e de recuperação da história 
dos mortos da ditadura argentina. São 
as mulheres da periferia de São Paulo 
que vão para as ruas reivindicar o fim 
da violência da PM contra os seus filhos. 
São as mulheres das favelas cariocas 
que vão para as ruas também reivin-
dicar o fim da violência da PM contra a 
população negra e favelada da cidade 
do Rio. A emancipação das mulheres e 
o tema do feminismo entram no livro de 
uma forma que pareceria não articula-
da ao tema principal, que é o luto como 
um operador ético-político na vida so-
cial, mas as mulheres são protagonistas 
das políticas de luto e memória.

na pandemia foi a situação de vulne-
rabilidade das pessoas de periferias e 
favelas, que tiveram que se organizar 
elas mesmas para encontrar formas de 
cuidado, porque essas formas de cui-
dado não vieram via política pública. 
Acho que, se a gente quiser levar mais 
adiante, todo o discurso oficial de que 
só os idosos iriam morrer, e que, por-
tanto, não era assim tão terrível, é algo 
coerente com um governo que faz uma 
reforma da Previdência em que há um 
abandono dos idosos no sentido de que, 
a partir do momento em que deixam de 
ser força produtiva, são também dei-
xados de lado, numa situação assim. A 
pandemia então explicita o que a gente 
vive como política oficial, de formas de 
fazer morrer e deixar morrer.

OP – A morte esteve muito presente no 
discurso ofi cial do governo.

Rodrigues – Já andei pensando numa coisa 
que parece meio inútil, que é a seguinte: e se? 
E se não houvesse a pandemia, o que seria do 
governo? Ele foi capturado pela pandemia pou-
co mais de um ano depois de chegar ao poder, 
de maneira que praticamente todo o seu man-
dato ou mais de dois terços transcorreu assim, 
dependendo do desdobramento disso ano que 
vem, com novas variantes e as consequências 
todas de dois anos de exceção na vida rotinei-
ra... Mas acho que a gente pode pensar que o 
projeto do governo já era de destruição e de 
extermínio. E aí vem um vírus que, de alguma 
forma, ajuda o governo. Porque, passivamente, 
sem fazer o que ele devia ter feito, morreram 
600 mil pessoas, políticas culturais não foram 
implementadas, políticas sociais não foram 
implementadas. Quantas perdas a gente teve 
no conjunto da vida social que foram resulta-
do exclusivamente da falta de ação? Bastou o 

UM DOS CAPÍTULOS de “O luto 
entre clínica e política: Judith 
Butler para além do gênero” 
(Autêntica), de Carla Rodrigues, 
refl ete sobre os processos de 
desdemorcratização no mundo, 
ou seja, sobre a erosão dos 
regimes democráticos operada 
por dentro do próprio sistema, a 
exemplo do que ocorre no Brasil
 

Democracia

RODRIGUES é professora do 
Departamento de Filosofi a 
da UFRJ e pesquisadora no 
Programa de Pós-Graduação 
de Filosofi a (IFCS/UFRJ), além 
de bolsista da Faperj. Produz 
nos campos do feminismo e das 
teorias de gênero
 

Academia

EM SEU TRABALHO mais recente, 
segundo a própria autora, um 
dos focos é mostrar como as 
“mulheres são protagonistas das 
políticas de luto e memória”. A 
fi lósofa lembra o caso das mães 
da Praça de Maio, na Argentina, 
mas também os movimentos de 
mães cujos fi lhos foram mortos 
pela violência da PM
 

Mulheres
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O relatório da CPI da Covid 
não será mais lido nesta terça-
feira e votado no dia seguin-
te, pois ainda há divergências 
quanto   ao teor do documento 
no interior do grupo majoritá-
rio de sete senadores críticos ao 
modo como o governo Bolsona-
ro maneja a pandemia. A nova 
agenda então envolve os dias 20 
e 26 deste mês. A primeira data 
para a leitura do relatório e a 
segunda para a votação.

As diferenças de percepção 
ficaram evidenciadas após o 
vazamento do parecer de Re-
nan Calheiros (MDB-AL) para 
o jornal O Estado de S. Paulo, 
ontem, fator de mal-estar para 
o chamado “g7”. O adiamento 
servirá para que o grupo possa 
dirimir as discordâncias e ca-
minhar rumo a um consenso.   

| opoSiÇÃo | Votação deverá 

ocorrer no dia 26. G7 usará tempo para reduzir divergências sobre texto 

Vazamento e divergências 
adiam votação do relatório 
da CPI da Covid

aFP

renan Calheiros tenta ampliar 
apoio ao seu relatório

carLoS HoLanDa
carlosholanda@opovo.com.br

edIÇÃo: GuáLter GeorGe  |  gualter.george@oPoVodIgItal.CoM

Dessa forma, os senadores 
escutarão hoje familiares de 
pessoas mortas pela covid-19. 
Na terça, dia que precede a lei-
tura do relatório, fala à comis-
são Helton da Silva Chaves, do 
Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems). 

Presidente da Comissão, 
Omar Aziz (PSD-AM) acrescen-
tou mais uma justificativa para 
o novo cronograma. Em nota 
nas redes, disse que conversou 
com juristas e com o vice-pre-
sidente do colegiado, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), concluin-
do que a CPI poderia ser aciona-
da judicialmente caso o tempo 
para análise de um documento 
extenso, com mais de mil pági-
nas, fosse de somente um dia.  

“Para que não caiamos em 
uma armadilha e possa haver a 
nulidade de todo o trabalho que 
nós fizemos, optamos pela cau-
tela”, publicou nas redes Aziz, 
para quem a mudança é “a coi-
sa mais correta e cautelosa a se 
fazer neste momento”.

“O tempo só colabora no 
sentido de que a gente vai fa-
zer um debate melhor, mais 
profundo. É um relatório com-
plexo, com muita gente, uma 
papelada nunca vista. As pes-
soas não pensam igualmente 
sobre tudo, é natural que haja 
divergências”, afirmou Renan 
Calheiros ao O Globo.

O emedebista “bateu” em 
um dos alvos do relatório, o 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello. Ele publicou na tarde 
de ontem que o general “desfila 
nos corredores do Planalto ar-
rastando milhares de cadáve-
res” e que será “indiciado pela 
CPI por vários crimes.”

Há quatro meses Pazuello 
ocupa cargo de secretário de 
Estudos Estratégicos na Se-
cretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos. Foram 59 dias em 
que os compromissos resumi-
ram-se a “despachos internos”, 
13 sem compromissos oficiais e 
nove sem informações.
Leia mais na página 7 

O tempo só 
colabora no 
sentido de que a 
gente vai fazer um 
debate melhor, 
mais profundo. 
É um relatório 
complexo”

renan calheiros (mDb-aL)
relator da CPI da Covid
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O relatório do senador Re-

nan Calheiros (MDB-AL), com 

mais de mil páginas, acusará 

o governo de Jair Bolsonaro 

(sem partido) de ter provo-

cados mortes por covid-19 de 

maneira intencional. Bolso-

naro deve ser indiciado por 

11 crimes: epidemia com re-

sultado de morte; infração a 

medidas sanitárias preven-

tivas; emprego irregular de 

verba pública; incitação ao 

crime; falsificação de docu-

mentos particulares; char-

latanismo; Prevaricação; ge-

nocídio de indígenas; contra 

a humanidade; de responsa-

bilidade e de homicídio co-

missivo por omissão no en-

frentamento da pandemia.

Um dos tópicos presentes 

no texto ao qual o Estadão teve 

acesso é o do estimulo da admi-

nistração federal para que a po-

pulação ignorasse medidas de 

isolamento social e prescindisse 

do uso de máscaras, fatores que 

elevaram a taxa de contamina-

ção e o número de mortos. 

O tratamento precoce tam-

bém será destacado no docu-

mento. Agentes do governo 

defenderam e ainda defendem 

o uso de remédios sabidamen-

te ineficazes no combate ao ví-
rus, como hidroxicloroquina, 

azitromicina e ivermectina. 
O chamado kit covid pro-

porcionou falsa sensação de 

segurança em parte da po-

pulação e também fez com 
que o País investisse recur-

sos de maneira inútil. A es-

timativa é de que ao menos 

R$ 41,07 milhões tenham 

sido gastos com cloroqui-

na e hidroxicloroquina. Ou-

tros R$ 15,6 milhões foram 

| paNDEMia | Cearense Mayra Pinheiro também deve constar no texto

Relatório acusará Bolsonaro 
de causar mortes com intenção

empregados em azitromicina. 
O Exército Brasileiro fabri-

cou cloroquina, tendo gastado 

mais de R$ 1 milhão em 2020 

com a produção do remédio. 

O atraso para a aquisição dos 

imunizantes Pfizer e Coronavac 
está descrito no relatório como 

“grave omissão do governo”. A 

Covaxin entra no texto como 

imunizante que seria adquirido 
- celeremente, enquanto a Pfi-

zer era ignorada - pelo gover-

no brasileiro por valores acima 

dos praticados no mercado. 

Os deputados federais Carlos 

Jordy (RJ), Bia Kicis (DF) e Carla 

Zambelli (SP), o blogueiro Allan 

dos Santos, empresários como 

Luciano Hang e Otávio Fakhoury 

, além do pastor Silas Malafaia e 

dos assessores Filipe Martins e 

Tercio Arnaud serão indiciados 

por disseminação de notícias 

falsas que contribuíram para 

agravar a crise sanitária.

De práticas reveladas na par-

te final da CPI, a operadora Pre-

vent Senior será indiciada por 

falsificar informações de modo 
a promover o “kit covid”, tornar 

cobaias humanas os associados, 

assediar médicos que se contra-

puseram ao tratamento precoce 

e ocultar mortes e fraudar ates-

tados de óbito. (Carlos Holanda)
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RONALDO MARTINS é 
vereador em Fortaleza

CÂMARA DE FORTALEZA 
E O PARAÍSO 
CONSERVADOR

T
omando espaço que até bem pouco tempo atrás era 
mais ocupado pela Assembleia Legislativa, a Câ-
mara Municipal de Fortaleza passou, nos últimos 
meses, a concentrar maior e mais marcante parte 

da pauta religiosa e conservadora no Ceará. A constatação 
contraria em parte a expectativa que saiu das urnas no ano 
passado, quando o PDT de Cid e Ciro Gomes - mais próximos 
do progressismo no espectro político - e seus aliados elege-
ram a maior parte dos parlamentares da Casa.

Apesar do recado das urnas, o que tem se visto na Câmara é o 
avanço de uma pauta cada vez mais ideológica e conservadora, 
que muitas vezes debate questões que nem parecem urgentes 
entre a população fortalezense - ainda mais em tempos de crise 
econômica e pandemia. Enquanto questões de ordenamento 
da cidade, saúde e pequenos negócios acabam tendo poucas 
inovações legislativas, se acumulam aos montes na Casa 
propostas como temas como “cristofobia”, “gênero neutro”, 
aborto e outras agendas do tipo.

Outra curiosidade é que, apesar do crescimento da 
oposição bolsonarista na Casa, esse avanço conservador não 
é nem puxado pelos parlamentares ligados ao presidente, 
mas quase sempre por gente independente ou da própria 
base do prefeito José Sarto (PDT), como Jorge Pinheiro 
(PSDB) e Ronaldo Martins (Republicanos).

“SEMANA PELA VIDA”

Recentemente, por exemplo, Pinheiro conseguiu aprovar 
polêmica lei permitindo a realização, pela Prefeitura de Fortaleza, 
de “campanhas de informação a respeito dos malefícios médicos 
e psicológicos da utilização de anticoncepcionais”. Sancionada 
por Sarto em setembro, a proposta repercutiu nacionalmente, foi 
muito criticada e pegou mal para o prefeito - que fez campanha 
voltada para o lado progressista do eleitorado. 

Apesar da sanção do pedetista - que foi, sim, problemática 
-, nunca é demais lembrar que a proposta saiu da Câmara 
com ampla aprovação, sem muitos registros de protestos 
nem pelas bancadas de esquerda. A apresentação de 
projetos como esses é legítima - o eleitorado de Pinheiro 
certamente votou nele para isso. O que é estranho é a 
sensação de que propostas estão “correndo soltas” no 
Legislativo, sem muito debate ou resistência. 

Em bom português,  a esquerda parece estar “comendo 
mosca” nesse debate, esperando depois que a solução caia 
do céu por meio de vetos do Executivo. Onde estavam PDT, 
PT e Psol durante a aprovação da lei?

ARQUIVO

“ALERTAS DE NUDEZ”

Na próxima semana, um novo projeto polêmico deve entrar 
na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara. Apresentada por Jorge Pinheiro, a proposta quer 
obrigar cinemas, teatros e demais estabelecimentos artísticos a 
afixarem cartazes com “alertas” de violência e nudez – “explícita 
ou implícita” – durante apresentações ou espetáculos na Capital. 

Em teoria, o projeto busca proibir a exposição de 
crianças e adolescentes a conteúdos impróprios. Para 
gestores da cultura, no entanto, ela pode acabar impondo 
estabelecimentos a divulgarem alertas de nudez e violência. 
O que violaria inclusive a Constituição Federal, que prevê, em 
seus artigos 21 e 220, a competência exclusiva da União para 
“regular os espetáculos e diversões públicas”.

Com relatoria de Ronaldo Martins, a proposta já tem - mesmo 
com a clara divergência do texto constitucional - parecer 
favorável na CCJ, e só não foi aprovada ainda pois Ronivaldo 
Maia (PT) pediu vistas do projeto no grupo. Registrando voto 
contrário à parte, o petista devolveu o projeto na última semana 
para a comissão, que já pode retomar a votação a partir de hoje. 
Resta saber se, desta vez, será novamente com pouco barulho 
vindo dos assentos progressistas da Casa.

Com desembarque marcado 
para a próxima quarta-feira, 20, 
no Ceará, o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) vai ao mu-
nicípio de Russas, na região do 
Vale do Jaguaribe, para partici-
par de uma série de eventos liga-
dos a obras hídricas. A cerca de 
um ano da eleição presidencial 
de 2022, esta será a quarta visi-
ta de Bolsonaro ao Estado des-
de que assumiu a presidência; a 
terceira vez somente neste ano. 

A viagem faz parte de um 
roteiro denominado de “Jorna-
da das Águas”. A iniciativa visa 
inaugurar obras de infraestru-
tura e abastecimento e a pre-
visão é de que Bolsonaro passe, 
além do Ceará, pela Paraíba e por 
Pernambuco na quinta-feira, 21.

Em terras cearenses estão 
previstos eventos para a assina-
tura de contrato e ordem de ser-
viço para obras de recuperação 
da Barragem Banabuiú, visita ao 
Reservatório Tubarão e assina-
tura de ordem para a retomada 
de obras da Barragem Frontei-
ras. O governo deve anunciar as 
obras do Ramal do Salgado, tre-
cho fi nal do Eixo Norte da Trans-
posição do Rio São Francisco.

A intensifi cação de agendas 
pelo Nordeste, conforme a elei-
ção de 2022 se aproxima, não é 
ao acaso. Segundo maior colégio 
eleitoral do País, a região é a úni-
ca em que Bolsonaro foi derrota-
do em 2018 e segue como palco 
dos maiores índices de desapro-
vação de seu governo. Em agosto 
passado, o presidente entregou 
casas populares em Juazeiro do 
Norte e no Crato e seis meses 
antes veio ao Estado assinando 
ordens para obras em BRs.

Monalisa Torres, pesquisado-
ra vinculada ao Laboratório de 
Política, Eleições e Mídia (Lepem
-UFC), considera “impossível 

NA ÚLTIMA passagem pelo Ceará, 
Bolsonaro esteve no Cariri

AURELIO ALVES

| ESTRATÉGIA | Presidente intensifi ca agenda na região 
onde mantém altos índices de rejeição

De olho em 2022, 
Bolsonaro volta ao Ceará

desprezar a força do Nordeste” 
eleitoralmente. Para além da 
entrega de obras, a pesquisado-
ra avalia que a viagem tem ca-
ráter eleitoral pela “tentativa de 
consolidar a melhoria da ima-
gem de Bolsonaro”, apontando 
diferença entre o então candida-
to e quem agora carrega o peso 
do governismo nas costas.

O cientista político Cleyton 
Monte destaca a percepção de 
que para chegar com força no 
2° turno Bolsonaro vai precisar 
de uma boa performance nos 
estados nordestinos. “É muito 
provável que ele não ganhe (no 
Nordeste), mas o projeto bolso-
narista não vai abrir mão desses 
estados, porque o somatório de 
votos pode ser signifi cativo”.

No âmbito local, pesquisa-
dores ouvidos pelo O POVO des-
tacaram ainda a importância 

de se perceber quais lideran-
ças cearenses participarão da 
recepção ao  presidente. Os 
próximos meses servirão para 
costurar alianças pensando em 
2022 e as visitas darão indicati-
vos de quais nomes e partidos 
montarão acordos entre si e 
palanques para os candidatos.

Parlamentares cearenses 
como o deputado estadual 
André Fernandes e o verea-
dor Carmelo Neto, ambos do 
Republicanos, divulgam a 
visita e já confirmaram pre-
sença no local para mobilizar 
apoiadores. O deputado fe-
deral Capitão Wagner (Pros), 
pré-candidato ao governo do 
Ceará e que estreita relações 
com o Palácio do Planalto, 
pode não acompanhar a visi-
ta por conta de compromisso 
pré-agendado.

CARLOS 
MAZZA

CARLOSMAZZA@OPOVO.COM.BR

ESTA COLUNA 

É PUBLICADA 

ÀS SEGUNDAS
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A nova cara das praias:

Orla de Fortaleza
terá nova paisagem de ponta a ponta

Cidades

EDIÇÃO: RENATO ABÊ  | RENATOABE@OPOVO.COM.BR  |  85 3255 6101

De leste a oeste, da foz do 
rio Cocó à foz do rio Ceará, a 
orla de Fortaleza passa por 
diversas intervenções de re-
qualifi cação e urbanização ao 
longo dos últimos anos. Gran-
des projetos tiveram início em 
2020, outros são anteriores e 
a maioria tem entrega previs-
ta até julho de 2022.

“A orla é uma das áreas 
mais importantes na nossa 
Cidade. Os bairros Pirambu, 
Cristo Redentor e Barra do 
Ceará formam a área de mais 
alta densidade ocupacional”, 
aponta Samuel Dias, titular 
da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seinf). “Produzir 
espaços atrativos e que ge-
rem emprego, renda e opções 
de lazer é fundamental”. As 
obras, entretanto, precisam 
conciliar os objetivos da pasta 
com as demandas da popu-
lação. Além disso, enfrentam 
atrasos ocasionados pela pa-
ralisação das atividades dian-
te da pandemia de Covid-19.

A intervenção que deve levar 
mais tempo, por ter iniciado no 
último julho, é o Centro de Gas-
tronomia Tradicional da Sa-
biaguaba, que tem mais de um 
quarto das obras já realizadas 
por meio da Superintendên-
cia de Obras Públicas (SOP). O 
projeto de arquitetura prevê 20 
quiosques, bilheteria, guarita, 
sanitários e área para 70 mesas. 
Conforme a pasta, a obra preza 
pelo “uso de pisos elevados que 
tocam o solo de forma pontual, 
uso de madeira biossintética e 
implantação de teto jardim, di-
minuindo a carga térmica sobre 
a laje dos quiosques.”

A cerca de nove quilômetros 
dali está a comunidade Servi-
luz, no bairro Cais do Porto. A 
região passa por obras há mais 
de dois anos e deve estar pronta 
no primeiro semestre de 2022. 
De acordo com a Seinf, as ave-
nidas Leite Barbosa e Pontamar 
estão com 40% dos serviços 
executados, sendo eles reca-
peamento e drenagem das ave-
nidas e construção de uma Are-
ninha. O POVO esteve no local e, 
durante a visita, constatou que 
nas obras não havia operários 
trabalhando e a areia cobre a 
quadra e parte das pistas.

São, aproximadamente, 2 km 
de vias que aguardam calça-
dão ampliado, ciclofaixa, pista 
de skate, academia ao ar livre, 
playground e quadra polies-
portiva. Também são previstos 
três blocos com 11 boxes para 
comércio local, dois banheiros 
e estacionamento. O projeto 

prevê ainda a contenção da fai-
xa de areia com vegetação nati-
va e cercas de palha de coqueiro 
para direcionar os ventos.

Ponto marcante da área, 
o antigo Farol do Mucuripe 
aguarda ser restaurado. O pro-
jeto de restauração está sen-
do elaborado pela Secretaria 
de Turismo de Ceará (Setur) e 
aguarda apreciação pelo secre-
tário Arialdo Pinho e pelo go-
vernador Camilo Santana antes 
de ser divulgado. Assim, não há 
previsão para início das obras. 
A área permanece isolada por 
barreiras instaladas pela SOP 
para evitar acidentes.

Andando mais alguns quilô-
metros no sentido leste-oeste, 
o Mercado dos Peixes, conce-
dido à iniciativa privada, está 
sendo modernizado. Segundo 
Eliseu Barros, administrador 
do local, o caramanchão está 
concluído. O estacionamento foi 
reestruturado e um bar e dois 
banheiros climatizados estão 
em construção. “Na primeira 
quinzena de outubro, conclui-
remos uma sala climatizada de 
manipulação e benefi ciamento 
de pescado”, adiciona.

Já a avenida Beira Mar está 
em obras há três anos. A Seinf 
afi rma que 97% dos serviços fo-
ram executados e toda a inter-
venção será concluída até o fi m 
de 2021. Atualmente, paisagis-
mo, revestimentos dos quios-
ques, acabamentos de piso e a 
construção da nova feirinha, 
com 707 boxes comerciais, es-
tão em andamento.

A pasta informa que até a 
conclusão dos serviços a re-
gião contará com novos postes 
de iluminação, espaços para 
convivência com caraman-
chões, academias, banheiros, 
parques infantis, quadras de 
vôlei de praia, anfi teatro, pis-
ta de hockey, Casa do Turista 
e quiosques para alimentação 
e bebidas. “Todos padroniza-
dos, que vão garantir o reor-
denamento do comércio na 
região”, afi rma em nota.

Seguindo o caminho da orla, 
está a Ponte dos Ingleses: inter-
ditada desde 2018, a estrutura 
passa por serviços de infraes-
trutura. Ancoragem, concre-
tagem das ferragens, manu-
tenção preventiva e restauro 
visam recuperar todos os pila-
res e vigas do equipamento. A 
Seinf estima que essa etapa seja 
entregue em novembro. So-
mente então, a SOP dará início à 
requalifi cação do equipamento 
e do entorno, com piso indus-
trial, guarda-corpo e quios-
ques. Essa ação tem prazo de 12 
meses para conclusão.

Na Vila do Mar, um trecho 
de cerca de 300 metros é o 
que falta para a entrega total 
do projeto. “Essa é uma área 

AURELIO ALVES

“As áreas devem 

benefi ciar quem 
vai visitá-las, mas 

principalmente 

quem reside”
SAMUEL DIAS,
Secretário da Infraestrutura 
de Fortaleza

MARCELA TOSI
marcelatosi@opovo.com.br

| DA SABIAGUABA À BARRA DO CEARÁ | Ponte dos Ingleses deve fi car para 
novembro do próximo ano e Centro Gastronômico da Sabiaguaba é previsto para 
2023. Mais de R$ 270 milhões foram investidos na zona costeira da Capital

densamente povoada e com 
habitações em áreas de ris-
co; não é apenas um trecho 
de construção de pista e cal-
çadão. É necessário que toda 
essa população seja indeni-
zada da forma correta para 
que possa habitar outro local”, 
aponta o secretário Samuel 
Dias. Segundo ele, o valor ne-
cessário para as indenizações 
supera o valor total da obra e 
a “Prefeitura de Fortaleza está 
se organizando para iniciar 
essas indenizações”.

Finalmente, no extremo 
oeste da Cidade, está sen-
do construído o projeto Beira 
Rio. Quem passa pela região 
já pode perceber a conclusão 
de dez boxes comerciais, duas 
quadras poliesportivas, uma 
quadra de areia e parte do cal-
çadão. Atualmente, estão em 
andamento os serviços de exe-
cução dos quiosques, calçadão 
e remoção das desapropriações 
para dar continuidade ao muro 
de contenção e urbanização.

O novo calçadão será inte-
grado à Vila do Mar e terá novo 
mobiliário, paisagismo e aca-
demia ao ar livre, além da revi-
talização da Praça do Forte de 
Santiago. Atendendo ao pedido 
dos moradores e comercian-
tes, a praia contará também 
com chuveirões, bicicletários, 
estacionamento e posto de 
guarda-vidas. As obras estão 
com 40% de execução e têm 
previsão de entrega total para 
o primeiro semestre de 2022.

AURELIO ALVES

LOCALIZADO na comunidade Serviluz, no bairro Cais do 
Porto, o antigo Farol do Mucuripe aguarda ser restaurado

O QUE É ZEIS?
Área voltada à 
regularização 
urbanística e 
fundiária de 
assentamentos 
de baixa renda 
existentes. Além 
disso, busca o 
desenvolvimento 
de programas 
habitacionais de 
interesse social 
e do mercado 
popular. Por 
isso, está sujeita 
a critérios 
especiais de 
edificação, 
parcelamento, 
uso e ocupação 
do solo
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ortaleza

Cidades

Ocupação do litoral 
alencarino transforma 
ambientes e comunidades

Urbanização da orla

A relação de Fortaleza com 
sua orla nem sempre foi pareci-
da com a atual. Segundo o geó-
grafo Eustógio Dantas, professor 
da Universidade Federal do Cea-
rá (UFC), “a lógica da urbaniza-
ção é recente, entre os anos de 
1920 e 1930”. Parte dos fortale-
zenses descobriu as praias como 
local de sociabilidade e construiu 
casas de veraneio nas praias de 
Iracema, Meireles e Mucuripe.

Enquanto alguns encontra-
vam novo lazer, outros gradual-
mente foram expulsos. “Deu-se 
um embate com as populações 
tradicionais. Especialmente na 
década de 1960, quando começa-
ram a construir prédios residen-
ciais”, conta Dantas. O que era de 
uso ocasional ganhou a dinâmica 
de moradia de uma elite e os cal-
çadões foram construídos.

Conforme o professor, a par-
tir da década de 1980 os gover-
nos buscaram evitar ou mini-
mizar a exclusão social. Ele cita 
como exemplos a criação de 
centros de lazer à beira-mar e 
de linhas de ônibus dos bairros 
para as praias. Ainda assim, a 
gentrifi cação é marcante. “Isso 
é diferente na porção oeste com 
a Vila do Mar, onde se teve a 
preocupação de manter os mo-
radores. Mas é preciso esperar, 
ver se a dinâmica imobiliária 
não vai alterar”, ressalva.

Moradora da região, Beatriz 
Maciel lembra que, no início das 
obras, “a população estava sem 
entender”. “O projeto estava sen-
do estudado há ‘décadas’, mas 
pra nós foi do nada”. Ela conta 
que as desapropriações foram 
o ponto mais crítico, mas hou-
ve solução com indenizações ou 
novas moradias. No geral, ela vê 
que o projeto trouxe melhorias.

O atual secretário da Infraes-
trutura, Samuel Dias, assegura 
que “procura sempre ouvir a co-
munidade antes, durante e de-
pois da execução das obras”. Ele 
cita como exemplos de escuta 
adequações feitas para a pesca 
esportiva no Beira Rio, colocação 
de piso específi co que não preju-
dique esportes na avenida Beira 

Mar e mudanças no projeto no 
Serviluz enquanto Zona Especial 
de Interesse Social (ZEIS).

Entretanto, moradores da co-
munidade no bairro Cais do Por-
to têm outra percepção. “Houve 
falta de planejamento; começa-
vam de um jeito e depois tinha 
que refazer algumas coisas”, diz 
o agricultor urbano Bruno Ri-
beiro. Vivendo no Serviluz há 
33 anos, Ribeiro afi rma que “as 
obras estão paradas no momen-
to e causam transtornos com as 
calçadas quebradas, a areia in-
vadindo os quiosques”.

Hoje, a maioria das obras em 
curso na orla são onde há mora-
dias de risco. “É importante que 
seja feito com diálogo”, aponta 
o secretário. “As áreas devem 
benefi ciar quem vai visitá-las, 
mas principalmente quem resi-
de”. A Seinf garante que traba-
lha “sempre muito integrada” 
com a Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Habitacional 
(Habitafor), a Secretaria Munici-
pal dos Direitos Humanos e De-
senvolvimento Social (SDHDS) e 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE).

Preocupação semelhante é 
afi ançada pela Sema na Sabia-
guaba. “É um projeto construí-
do em consenso, com sugestões 
da comunidade e debates nos 
conselhos gestores do Cocó e 
da Sabiaguaba, e que segue as 
medidas das áreas de prote-
ção”, enfatiza o secretário Artur 
Bruno. Ele aponta ainda que a 
obra não é feita nas dunas, e 
sim no lado oposto.

Para Luiza de Sousa, presi-
dente das associações de mo-
radores  e dos comerciantes da 
Sabiaguaba, a reformulação é 
vista com bons olhos. “Tudo o 
que a gente tinha para traba-
lhar era necessário para sobre-
viver, mas sabíamos que estava 
afetando aquela parte do rio”, 
afi rma, lembrando a falta de es-
gotamento correto. “Foram três 
anos discutindo esse projeto. E 
conseguimos o que todo mundo 
queria: cuidar da natureza, das 
famílias e dos turistas.”

JÚLIO CAESAR
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O segmento de eventos, 
entre os mais afetados pe-
las restrições decorrentes da 
pandemia de Covid-19, co-
meça a trabalhar, a partir de 
hoje, com a possibilidade de 
receber mais público, tanto 
nos de caráter social quanto 
nos de natureza corporativa.

Após o anúncio feito pelo go-
vernador Camilo Santana, na 
sexta-feira, 15, de que os even-
tos sociais poderiam receber 
até 500 pessoas em ambien-
tes abertos (300 em ambientes 
fechados), o detalhamento do 
novo decreto de flexibilização 
de atividades econômicas publi-
cado na edição de sábado, 16, do 
Diário Oficial do Estado, trouxe 
outra novidade para o setor: a 
expansão da capacidade de pú-
blico de 500 para 600 pessoas 
em ambientes fechados e de 600 
para 700 em ambientes abertos  
nos eventos corporativos.

De acordo com a presiden-
te do Sindicato das Empresas 
Organizadoras de Eventos e 
Afins (Sindieventos-CE), Circe 
Jane Teles da Ponte, a percep-
ção do segmento “é a de que a 
gente já está retomando, em 
termos de eventos planeja-
dos, cerca de 35% a 40% do 
nosso ritmo normal. Não que 
a gente tenha executado essa 
quantidade de eventos, mas 
que já se está planejando a 
retomada nesse percentual”. 
Ela destaca, contudo, que “os 
eventos que estão mais con-
tidos, ainda são os eventos 
de entretenimento, que ainda 
têm a insegurança se terão 
números (de capacidade) am-
pliados até o Réveillon”.

Em linhas gerais, a presi-
dente do Sindieventos afir-
mou que essas novas am-
pliações de capacidade são 
“muito bem-vindas porque 
significam que os eventos 
estão retornando mesmo. E 
depois desses eventos-testes 
que estão acontecendo, nós 
vemos a necessidade de am-
pliar, com a segurança devi-
da. As autoridades sanitárias 
estão compreendendo isso, 
de uma forma mais empática 
e racional, porque estão per-
cebendo que a vacinação está 
fazendo efeito e os números 
da pandemia aqui no Ceará 
estão caindo. Nada mais ló-
gico e justo que ampliar”.

Circe Jane citou, por fim, a 
realização do primeiro even-
to-teste no Ceará a receber 
público na casa das milhares 
de pessoas, a Abav Expo & 
Collab, ocorrido entre os dias 
6 e 8 de outubro, que deve ter 
balanço dos resultados epide-
miológicos anunciados até o 
fim do mês. “Esse é um evento 
grande, já costumeiramente 
realizada em São Paulo, vindo 
aqui de forma itinerante pela 
primeira vez, o que é mui-
to significativo. Isso também 
contribui para haver essa mu-
dança no sentido de um avan-
ço mais célere na reabertura 
do nosso setor”, conclui.

Outro setor “surpreendi-
do” positivamente no fim de 
semana foi o de alimentação 
fora do lar, embora já contasse 

com um aceno do governador 
cearense de que teria parte de 
seus pleitos atendidos no novo 
decreto. Na transmissão feita 
na sexta, pelas redes sociais, 
Camilo Santana já havia anun-
ciado a ampliação do horário 
de atendimento, que passa de 
2h para 3h, a partir de hoje. 
No sábado, porém, o segmen-
to descobriu que também po-
deria passar a atender mais 
pessoas por mesa: dez. Até 
ontem, esse limite era de oito.

Para o vice-presidente do 
Sindicato de Restaurantes, 
Bares, Barracas de Praia, 
Buffets e Similares do Esta-
do do Ceará (Sindirest-CE), 
Moraes Neto, “a ampliação 
de horário é muito positiva. 
Os bares, especialmente, fo-
ram os que mais sofreram 
na pandemia. O aumento no 
número de pessoas por mesa 
também facilita algo que 
está se tornando muito co-
mum que são os minieven-
tos. Você pega duas mesas, 
agora, e reúne 20 pessoas, 
por exemplo. Então, a gen-
te tem uma grande evolução 
com essas medidas”.

“Estamos também com 
uma expectativa muito po-
sitiva para o período de alta 
temporada porque com o 
dólar alto, deve continuar 
ainda muito forte o turismo 
doméstico e o Ceará era an-
tes da pandemia e deve con-
tinuar sendo um dos gran-
des destinos procurados por 
esses turistas. Então, tere-
mos grandes temporadas 
aqui. Mesmo assim, é preciso 
manter a prudência com re-
lação à Covid-19 e estamos 
enfrentando outros desafios 
como inflação e desemprego”, 
acrescenta Moraes Neto.

O decreto trouxe, por fim, 
outra novidade em relação 
ao anúncio prévio feito pelo 
governador Camilo Santana, 
que foi a ampliação de 30% 
para 80% na capacidade de 
público em parques de di-
versão. Outros equipamentos 
culturais e estabelecimentos 
também já começam a operar 
com esse mesmo percentual 
hoje, tais como bibliotecas, 
cinemas, museus, teatros, 
lojas de rua e de shoppings, 
bem como escritórios. 

| NOvO dECrEtO |  Flexibilização no 

Ceará trouxe permissão para que eventos corporativos recebam até 700 pessoas em ambientes abertos

Eventos trabalham 
planejamento em até 40% do 
ritmo pré-pandemia

AdriAno Queiroz
adriano.queiroz@opovo.com.br

Os bares, 

especialmente, 

foram os que 

mais sofreram 

na pandemia. 

O aumento 

no número de 

pessoas por mesa 

também facilita 

algo que está se 

tornando muito 

comum, que são os 

minieventos”

moraes neto,

vice-presidente do sindirest-Ce
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A menos de três semanas 
para o fim do prazo de inscri-
ções, o programa Mais Empre-
gos Ceará - no qual o Governo 
assume, por seis meses, o paga-
mento de 50% do salário míni-
mo de novas contratações feitas 
por empresas privadas - ainda 
não decolou. Do teto de 20 mil 
novas vagas previstas na lei, 
cerca de 3 mil foram pleiteadas. 
Destas, apenas 1.752 foram efe-
tivamente preenchidas segun-
do dados disponíveis no site do 
programa ontem, o que perfaz 
apenas 8,7% do total.

Lançado no início de se-
tembro, o programa foi mais 
uma medida lançada pelo 
Estado para amenizar as di-
ficuldades impostas durante 
a pandemia e estimular a re-
tomada da economia.

De acordo com dados dis-
poníveis no site do progra-
ma, 1.609 empresas tinham 
se cadastrado na plataforma 
requerendo o benefício para 
3.008 vagas. Destas, 1.752 
estavam preenchidas. Nos 
últimos sete dias, foram 257 
pedidos e 204 novos postos 
de trabalhos ocupados.

O secretário executivo de 
Trabalho e Empreendedo-
rismo, Kennedy Vasconcelos, 
reconhece que o volume de 
adesões ainda é pequeno, mas 
diz que, por enquanto, ainda 
não há nenhuma sinalização 
de que haverá prorrogação do 
prazo de cadastro, que encer-
ra no próximo dia 5.

“É pequeno se compara-
do ao que a lei definiu como 
meta. Mas estamos fazen-
do o monitoramento des-
ses números e reforçando o 
trabalho de sensibilização e 

divulgação do programa jun-
to às entidades e empresas.”

Ele explica que uma vez ca-
dastrado, o pedido passa por 
uma avaliação em relação ao 
cumprimento dos critérios 
previstos na lei, mas o retorno 
desses pedidos tem sido bem 
célere. Principalmente, quando 
a empresa já sinaliza o profis-
sional que quer contratar. “Em 
dois, três dias, a gente con-
segue cumprir todos os ritos. 
Mas se a empresa não tem ain-
da esse nome, a gente aciona a 
rede de empregos para ajudar 
a buscar esse profissional.”

O presidente da Associa-
ção de Bares e Restaurantes 
do Ceará (Abrasel-CE), Taiene 
Righetto, avalia que o problema 
não está no mérito do progra-
ma, mas no próprio momento 
da economia. “Acredito que a 
maioria das vagas preenchidas 
no programa são de empresas 

do nosso setor. Mas essas novas 
contratações estão começando 
a acontecer agora.”

Ele diz que, no caso do seg-
mento em que atua, em um 
primeiro momento, essas em-
presas tiveram que se adequar 
ao fim do Programa Emergen-
cial de Manutenção do Em-
pregos e da Renda, o BEm, que 
previa um período de estabili-
dade para os funcionários que 
tiveram o contrato suspenso ou 
a jornada de trabalho reduzida.

“Quase 40% dos funcionários 
que estavam com contrato sus-
penso tiveram de retornar, en-
tão foi preciso primeiro absor-
ver essa mão de obra de volta. 

Ele acredita que confor-
me as flexibilizações vão 
avançando, o ritmo de novas 
contratações deve acelerar. 
“Acredito que até o fim do 
programa esse número ain-
da deve aumentar mais.”

| MErCAdO dE trAbAlhO | Do teto de 20 mil 

vagas ofertadas pelo programa estadual de estímulo ao emprego, apenas 1,75 mil foram 

preenchidas até agora. As inscrições para o programa vão até o dia 5 de novembro

Programa Mais Empregos 
Ceará preenche menos de 
10% das vagas

Irna cavalcante
irnacavalcante@opovo.com.br

Requisitos paRa contRataR 

pelo Mais eMpRego

PrOgrAMA

- Ser empreendedor 
individual, microempresa ou 
pequena empresa, 
classificado com base na 
receita bruta anual pela lei 
Geral da Micro e Pequena 
empresa;
- Contratar profissionais 
formados nas escolas 
estaduais de ensino 
Profissional (EEEPs);
- as empresas que não 
atenderem aos requisitos de 
prioridade serão 
classificadas como elegíveis 
e aguardarão a 
disponibilidade de 
benefícios, por ordem 

cronológica de inscrição, 
desde que exista vaga 
disponível;
- desenvolver atividade de 
comércio ou de serviços, 
com prioridade para os 
setores de alimentação fora 
do lar, incluindo bares e 
restaurantes, e de eventos;
- Ter sido formalmente 
constituída até 20 de julho 
de 2021;
- Ser sediada no estado do 
Ceará;
- Constar no Novo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Novo 
Caged).
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Brasileiros investem 44% a mais fora do 
País entre janeiro e agosto

O dinheiro dos brasilei-
ros está migrando cada vez 
mais para o exterior. An-
tes, o investimento além 
das fronteiras se resumia a 
compras de moeda, de ações 
listadas fora do País ou de 
uma casa em Miami, mas 
esse portfólio se sofisticou. 

Entre os fatores que pe-
sam nesse movimento estão 
a trajetória de queda dos 
juros (interrompida nes-
te ano) e a recente insta-
bilidade política. Segundo 
o Banco Central, o total de 
investimentos financeiros 
fora do País somou US$ 61,6 

bilhões de janeiro a agosto, 
alta de 44% em relação ao 
fim de 2020. Nem o dólar 
valorizado esfriou essa pro-
cura por segurança.

“Investir no exterior dei-
xou, há muito tempo, de 
ser uma proteção cambial. 
É uma diversificação”, diz 
o responsável pela área de 
gestão de fortunas do BTG 
Pactual, Rogério Pessoa. 
Segundo ele, apesar de o 
mercado brasileiro estar a 
cada dia mais sofisticado, 
os EUA oferecem um leque 
de produtos muito maior. 
Hoje, o banco recomenda 

aos clientes muito ricos - 
com mais de R$ 10 milhões 
para investir - uma alocação 
de 30% no exterior. A média 
para esse público, atual-
mente, está entre 15% e 20%.

Embora momentos tur-
bulentos, como o da cri-
se política, incentivem as 
pessoas a olhar para fora, 
o executivo do BTG diz que 
investimento sempre re-
quer calma. “O importan-
te, no fim do dia, é ter um 
portfólio balanceado.”

O Itaú Unibanco tem hoje 
cerca de 27% do patrimônio 
de seus clientes aplicados 

| EM 2021 | Segundo o Banco Central, o total de investimentos financeiros fora do País somou US$ 61,6 bilhões em oito meses

fora do Brasil. O diretor do 
Itaú Private Bank, Felipe Na-
buco, diz que esse porcen-
tual vem subindo por razões 
óbvias. “Nos últimos dez 
anos, o mercado interna-
cional teve um desempenho 
bem melhor do que o daqui.”

A Avenue, corretora ame-
ricana de ex-sócios da XP, 
bateu recorde de novas 
contas e hoje tem 350 mil 
clientes. “Hoje, o pequeno 
investidor pode ter acesso 
às mesmas opções da alta 
renda”, explica o sócio Ale-
xandre Artmann. (Agência 
Estado)

Investir no exterior 
deixou, há muito 
tempo, de ser 
uma proteção 
cambial. É uma 
diversificação”
rogério pessoa, 
responsável pela gestão de 
fortunas do btG Pactual
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A alegria foi o sentimen-
to compartilhado por líde-
res religiosos e fiéis, neste 
domingo, 17 – o primeiro 
após a liberação de 100% 
da capacidade de público 
das igrejas no Ceará. Ape-
sar da vigência do decreto 
estadual, anunciado pelo 
governador Camilo Santa-
na na última sexta-feira, 
15, ainda não houve lotação 
máxima nos templos.

Durante a manhã, fiéis 
foram recepcionados na 
Catedral de Fortaleza para 
acompanhar a missa de 
abertura da fase arquidio-
cesana do Sínodo. Centenas 
de pessoas puderam acom-
panhar o momento, celebra-
do pelo arcebispo metropo-
litano Dom José Antonio.

Na ocasião, católicos de 
diferentes lugares do Ceará 
estiveram presentes, como 
Alexandrina Soares, que é da 
Paróquia Nossa Senhora dos 
Prazeres, em Caucaia. Ela 
disse estar honrada em po-
der participar da celebração 
no local em que classificou 
como “casa mãe”.

Sobretudo neste momen-
to de retorno do público às 
igrejas. “Há muito tempo eu 
não vinha para cá. É um sen-
timento de gratidão e satis-
fação”, confessou.

Para que Alexandrina e 
outras pessoas pudessem 
estar naquele ambiente, re-
gras continuaram a ser cum-
pridas, como o uso correto 
da máscara, disponibilidade 
de álcool, além da manuten-
ção de certo distanciamento 
entre as pessoas.

Mas como fazê-las conti-
nuarem distantes se o decre-
to permite o 100%? Foi o que 
questionou o pastor Elizeu 
Dourado de Lima, da Igreja 
Presbiteriana de Fortaleza.

“Cremos que os cuidados 
devem permanecer, mas as 
pessoas normalmente ficam 
próximas quando a igreja 
está com toda a sua capaci-
dade. Então vamos em busca 
de informações para melho-
rar as orientações ao longo 
da semana”, afirmou.

Somente no próximo domin-
go, 24 de outubro, o templo vai 
realmente abrir suas portas 
sem restrições sobre a sua ca-
pacidade de abrigar o público. 
“Estamos com muita alegria no 

| RELIGIÃO | Líderes católicos e evangélicos alertam para os cuidados que 

ainda devem ser mantidos em meio à pandemia

Fiéis comemoram liberação 
de 100% de público nas igrejas
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primeira igreja Presbiteriana, no  
Centro de Fortaleza 

alegria
durante 
a manhã, 
fiéis foram 
recepcionados 
na Catedral de 
Fortaleza para 
acompanhar a 
missa 

wanderson Trindade
wandersontrindade@opovo.com.br

ediÇÃo: regina ribeiro  |  reginaribeiro@oPoVo.CoM.br  |  85 3255 6101
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movimenTação na Catedral de 
Fortaleza na manhã deste domingo 

coração por essa expectativa 
do retorno”, declarou.

Os sentimentos de fe-
licidades e de prudência 
também são partilhados 
pelo secretário-executivo 
de Pastoral, João Augus-
to Stascxak. “Recebemos a 
notícia com muita alegria, 
mas mesmo com 100% da 
capacidade, a gente precisa 
prezar pela vigilância e pe-
los cuidados. Não é um ‘li-
berou geral’, não”, disse.

Ele ainda complementou, 
afirmando que esse retorno 
do público é um alívio tanto 
para a comunidade religio-
sa, como também para to-
dos. “Os eventos esportivos 
estão voltando, as ativida-
des dos restaurantes estão 
aumentando, e para a Igre-
ja, ver tudo isso, é sensacio-
nal”, evidenciou.

Recebemos a 

notícia com muita 

alegria, mas, 

a gente precisa 

prezar pela 

vigilância e pelos 

cuidados.”

João augusto stascxak, 
Secretário executivo da Pastoral

CE não registra gestantes nem 
recém-nascidos internados 

Covid-19. Em queda no Estado

O Ceará registra ocupação 
de 45,83% das suas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
voltadas para o tratamen-
to de Covid-19. Os dados da 
plataforma IntegraSUS tam-
bém mostram o índice zerado 
de gestantes internadas pela 
doença - tanto nas Unida-
des de Tratamento Intensi-
vo (UTI) quanto nos leitos de 
enfermaria. A última atuali-
zação das informações for-
necidas pela Secretária da 
Saúde do Estado (Sesa) foi às 
18h03min deste domingo, 17.

Em análise mais detalha-
da, o índice de ocupação das 
UTIs neonatal e da enferma-
ria neonatal também estão 
zerados no Ceará. A taxa de 
ocupação das enfermarias 
estão em 19,76%: um total de 
10,03% na enfermaria adulto 
e outros 42,22% de ocupa-
ção na enfermaria infantil. 
Mesmo com os baixos índi-
ces, a UTI infantil continua 
com ocupação de 80% neste 
domingo. O monitoramento 
considera unidades médicas 
públicas e particulares.

No Hospital Leonardo da 
Vinci (HELV), referência no 
tratamento da doença no Es-
tado, 20 leitos ativos na UTI 
adulta, sendo 12 deles ocu-
pados com pacientes doen-
tes pela Covid-19. Oito dos 
dez leitos ativos na enferma-
ria também estão ocupados.

Em um dos hospitais de 
campanha do Estado, a uni-
dade Dr. Francisco Alves tem 
30 leitos ativos de UTI adulta, 
sendo quatro deles ocupados. 
Outros 20 leitos de enferma-
ria também estão ativos no 

hospital e dois deles estão 
ocupados com pacientes. Já 
o Hospital de Campanha de 
Juazeiro do Norte tem dois 
dos 24 leitos ativos de enfer-
maria adulto indisponíveis.

O Estado tem dez pessoas 
aguardando transferência 
para leitos de UTI - sendo cin-
co delas na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e outras 
cinco em unidades hospitala-
res municipais. Outros 14 cea-
renses aguardam transferên-
cia para leitos de enfermaria, 
sendo 6 deles da UPA e outros 
oito de unidades hospitalares 
municipais. Os dados foram 
atualizados pela última vez 
hoje, 17, às 18h32min.

Nesta segunda-feira, 18, 
estima-se que mais de 30 mil 
pessoas sejam vacinadas nos 
pontos de imunização da Ca-
pital, como os postos de saú-
de. Entre os agendamentos, 
D2 e D3 estão previstas, além 
das repescagens.

A Prefeitura continuará 
atendendo os fortalezenses 
que faltaram ao agendamen-
to anterior da segunda dose 
da vacina AstraZeneca em 
locais de atendimento espe-
cífico. Os que receberam a D1, 
chegaram a data limite e não 
foram agendados anterior-
mente devem aguardar novas 
doses por parte do Ministério 
da Saúde. Aos que perderam 
a segunda dose da CoronaVac 
ou Pfizer, o Centro de Eventos 
possui todos os imunobioló-
gicos e os demais pontos de 
vacinação seguem uma pro-
gramação diária. Confira seu 
atendimento no site: vacine-
ja.sepog.fortaleza.ce.gov.br
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 HospiTal leonardo da Vinci tornou-se 
referência no tratamento da Covid-19 no Ceará
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Titular da Quarta-feira Santa, Maria Vital abriu 
a mimosa sala de seu beiramarinho, em termos 
sextafeirinos.

A mesa, também mimosa, centralizada por arranjo 
floral, onde não podia faltar o amarelo, tinha sete em seu 
derredor. 

Vice-prefeito Élcio Batista sentou entre Wilma Patrício e 
Luciana, em listras. 

Defronte, Geraldo Luciano, que trocou uma paixão pela 
outra, política por futebol, com sua mulher Águeda Muniz. 

Cardápio da Casa Sudatti baseado em comidinhas, 
Ticiana, como sempre, nas tramitações.

Da lagosta branquinha à salada de grãos, camarão 
melado e filé ao molho escuro, capricho reinando em tudo. 

NO IBIZA, comandante Beto Studart entre 
dois caribenhos daquela viagem inesquecível, 
Pádua Lopes e Cláudio Targino. (By Evando)

PRA CIMA

Um dos mais prestigiados brasileiros fardados da atualidade 
é o General Nogueira, chefe do Exército Nacional. 

Não apenas pelo posto, porém, pelas falas e comportamento. 

VIZINHOS 

Edyr Rolim protagonista de honraria. 

E quanto ao cidadão, trata-se de João Carlos Paes Mendonça. 

NA PÁTRIA-MÃE 

Maranhão dá Embaixador em Portugal, cargo já exercido por 
Paes de Andrade e Dario de Castro Alves.

Trata-se, no caso, de Raimundo Carreiro. 

RONDA DOS NATAIS 

Segunda, 18 de outubro: Alaíse 
(Laisinha) Mota, mulher do filho 
dos meus queridíssimos Aurélio e 
Rita .... Marcelo Neves, da rua que 
recebeu o nome do avô de quem 
o pioneiro da TV Cidade herdou o 
nome .... Ane Alcântara, única nora 
do Ex-Quase-Tudo Lúcio e Beatriz 
.... Luiz Carlos Martins, colunista 
que continua disponível .... Beatriz 
Machado, do clã da dona Albinha. 

BON MOT

CONTRATE 
CARÁTER. TREINE 
HABILIDADE. (Peter 
Schultz, Coleção Oto 
de Sá Cavalcante)

| JUSTIÇA | Valores entre R$ 2 mil e R$ 8 mil são 

pagos por informações que levem a integrantes 

de organizações criminosas 

Procurados: Saiba quanto 
vale a recompensa de 
14 foragidos da lei no CE

O Programa Estadual de 
Recompensa, atualmente, 
paga entre R$ 2 mil e R$ 8 mil 
reais de 14 foragidos da Justi-
ça. Todos eles são integrantes 
de organizações criminosas, 
conforme a Secretaria da Se-
gurança Pública e Defesa So-
cial (SSPDS). Desde que a ini-
ciativa entrou em vigor, em 
fevereiro de 2020, dez nomes 
da lista já foram presos.

O Programa foi anunciado 
no contexto dos ataques or-
questrados por facções cri-
minosas em janeiro de 2019, 
mas só foi colocado em prá-
tica um ano depois. O decre-
to nº 16.829 de 13 de janeiro 
de 2019 prevê o pagamento 
de até R$ 30 mil reais pelas 
informações. Além da loca-
lização de foragidos, o texto 
previa recompensas por in-
formações que levem à eluci-
dação de crimes, à prevenção 

de crimes planejados e loca-
lização de bens de organiza-
ções criminosas.

Cabe à Comissão Estadual do 
Programa de Recompensa 
avaliar o caso concreto que 
ensejará o pagamento da 
premiação. É vedado o pa-
gamento da recompensa a 
agentes de segurança e seus 
parentes.

Conforme o decreto que 
regulamentou o programa, o 
intuito da iniciativa é “esti-
mular o auxílio da população 
nas operações policiais e nas 
investigações criminais a car-
go dos órgãos estaduais de 
segurança pública, através do 
fornecimento de informações 
efetivas para a elucidação 
de crimes e para a identifi -
cação de seus responsáveis, 
contribuindo para o sucesso 
da operação policial e para o 
consequente enfrentamento 
da criminalidade em todo o 
Estado”.

A SSPDS não infor-
ma quais dos dez presos 

foram localizados diretamen-
te a partir das informações do 
Programa nem quanto a se-
cretaria já pagou aos denun-
ciantes. A pasta entende que 
“por medida de segurança, os 
detalhes acerca do Programa 
Estadual de Recompensa não 
são repassados”.

O mais recente preso inte-
grante do programa foi “Da-
niel Trator”, Daniel Oliveira 
da Silva, de 38 anos, preso 
em 31 de agosto último. Ele 
era apontado como chefe da 
facção criminosa Comando 
Vermelho (CV) na comunidade 
da Rosalina, no bairro Parque 
Dois Irmãos.

Os outros nomes presos 
são: Francisco Cilas de Moura 
Araújo, o Mago; Alban Darlan 
Batista Guerra; Lindemberg 
Vieira Viana, o Detento; Al-
merinda Marla Barbosa de 
Sousa, a Irmã Ruiva; Eupídio 
Fernandes da Rocha, o Abel; 
Paulo Diego da Silva Araújo, o 
Dino; Antônio Josivan Lopes 
Silva; Alisson de Queiroz Gar-
cia, o Koka; e Gilderlan Soares 
Granja, o Condadinho.

LUCAS BARBOSA
lucasbarbosaaraujo@opovo.com.br

DECRETO

O decreto nº 
16.829 de 13 
de janeiro de 
2019 prevê o 
pagamento de 
até R$ 30 mil 
reais pelas 
informações
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RICARDO MOURA

ESTUDO RECENTE DAS 

UNIVERSIDADES DE 

WARWICK, QUEEN MARY, 

DA LONDON SCHOOL OF 

ECONOMICS, NO REINO 

UNIDO, E DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DO RIO DE JANEIRO (PUC-

RJ) REVELOU QUE O USO 

DE CÂMERAS DE FILMAGEM 

INCORPORADA ÀS FARDAS 

POLICIAIS DIMINUI EM ATÉ 

61,2% O USO DE FORÇA 

PELOS AGENTES DE 

SEGURANÇA, INCLUINDO USO 

DE FORÇA FÍSICA, ARMAS 

LETAIS E NÃO 

LETAIS, ALGEMAS E 

REALIZAÇÃO DE PRISÕES.

A ATIVIDADE POLICIAL SOB A VISIBILIDADE DAS CÂMERAS CORPORAIS

O 
deputado estadual Elmano de Freitas (PT) trouxe para o cen-
tro do debate público a visibilidade sobre as atividades policiais 
ao propor um projeto de indicação à Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará (ALCE) que determina a implantação de sis-

tema de monitoramento e registro das ações individuais dos agentes 
de segurança pública por meio de câmeras corporais. A medida valerá 
para policiais militares, civis e penais.

De acordo com a justificativa apresentada à proposta, as reclamações 
de cidadãos contra as ações da polícia e as versões apresentadas pelos 
policiais vêm aumentando nos últimos anos. “Com o advento das no-
vas tecnologias de mídia e troca de dados em tempo real, o trabalho 
do policial deixa de conter mera presunção de legalidade e ganha uma 
possibilidade real de auditoria”, afirma o documento.

O projeto baseia-se em estudos que demonstram que, ao proporcionar maior 
visibilidade sobre as ações da polícia, a confiança da população na instituição 
policial é potencializada, bem como a transparência e a legitimidade das ações 
dos policiais. O uso de câmeras corporais também apresentaria resultados po-
sitivos em se tratando de casos de violência doméstica e acidentes de trânsito.

Estudo recente das universidades de Warwick, Queen Mary, da Lon-
don School of Economics, no Reino Unido, e da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) revelou que o uso de câmeras 
de filmagem incorporada às fardas policiais diminui em até 61,2% 
o uso de força pelos agentes de segurança, incluindo uso de força 
física, armas letais e não letais, algemas e realização de prisões. A 
pesquisa foi realizada na Polícia Militar de Santa Catarina.

A Polícia Militar de São Paulo foi além do experimento, passando a ado-
tar as câmeras de filmagem como um item obrigatório para a corpora-
ção. Nos primeiros meses do programa, não houve registro de mortes 
por intervenção policial nos 18 batalhões que adotaram a medida.

Três mil câmeras foram implementadas na primeira etapa do pro-
grama. A expectativa é que todos os PMs de São Paulo passem a con-
tar com o equipamento de vigilância. É preciso, no entanto, supe-
rar alguns entraves como a capacitação dos agentes e a gestão da 

imensa quantidade de imagens 
produzidas diariamente pelos 
equipamentos.

A experiência paulista pode ser-
vir como exemplo para o que se 
pretende realizar na PM do Ceará. 
Trata-se de uma medida impor-
tante para que a população pos-
sa ter acesso mais amplo ao que 
ocorre na atividade policial. Os 
resultados na queda da letalidade 
policial, por exemplo, represen-
tam um avanço na qualidade da 
ação repressiva estatal. Por óbvio 
que o uso da violência letal é uma 
prerrogativa dos agentes quando 
confrontados por uma situação 
de ameaça à sua integridade físi-
ca. É preciso, contudo, estabele-
cer da forma mais transparente 
possível as condições nas quais 
aquela morte ocorreu.

Conforme levantamento rea-
lizado pelo Blog Escrivaninha 
[escrivaninha.blog], a partir de 
dados obtidos por meio da Lei 
de Acesso à Informação (LAI), o 
mapa das mortes por interven-
ção policial em Fortaleza diverge 
da distribuição territorial dos 
Crimes Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI). As áreas integradas 
de segurança (AIS) com maior 
número de homicídios possuem 
quantidade menor de vítimas da 
violência institucional.

Das 10 áreas integradas de segu-
rança da capital cearense, a AIS 6, 
que abrange bairros como Antô-
nio Bezerra, Parquelândia, Bon-
sucesso e Henrique Jorge, foi a 
região que mais concentrou casos 
de letalidade policial entre janeiro 
de 2020 e junho de 2021. As AIS 7, 
de bairros como Edson Queiroz, 
Cidade dos Funcionários, Ae-
rolândia e Passaré, e a AIS 8, for-
mada por bairros como Barra do 
Ceará, Vila Velha, Pirambu e Jar-
dim Guanabara, vêm em seguida.

As três primeiras áreas integra-
das de segurança no que se refe-
re a ocorrências criminais como 
homicídios, latrocínio, feminicídio 
e lesão corporal seguida de mor-
te são a AIS 9, de bairros como 
Mondubim, José Walter, Planalto 
Ayrton Senna e Canindezinho, AIS 
2 (Conjunto Ceará I e II, Siqueira, 
Granja Portugal e Bom Jardim) e 
a AIS 3 (Messejana, Jangurussu, 
Barroso e Curió).

A adoção de câmeras poderia 
ajudar a elucidar como ocorrem 
as mortes por intervenção poli-
cial, haja vista o imenso desco-
nhecimento da sociedade sobre 
como ocorre esse tipo de letalida-
de. Além disso, poderíamos deci-
frar melhor o porquê das dispari-
dades entre os dois mapas a fim 
de compreender a forma como a 

atividade policial é exercida nas 
diversas áreas de segurança.

Vale ressaltar que, como toda 
tecnologia, a adoção de câme-
ras nas fardas, por si só, não é 
a panaceia para os problemas 
existentes entre a conflituo-
sa relação polícia e sociedade. 
Bryce Clayton Newell, um estu-
dioso do assunto, revela em seu 
livro mais recente, “Police Visi-
bility”, que a vigilância sobre os 
policiais não necessariamente 
aumenta o controle social sobre 
a atividade policial. Além disso, 
o uso do equipamento modifica 
a atitude dos agentes, inibindo 
que soluções alternativas aos 
conflitos possam ser adotadas. 

O autor também destaca os ris-
cos à própria privacidade de 
quem passa a ser filmado pela 
polícia, haja vista que abordagens 
rotineiras também passam a ser 
objeto de registro. O que será feito 
dessas imagens? Toda pessoa que 
interagir com os policiais, ainda 
que não seja em um contexto de 
abordagem, também será identi-
ficada? O limite de espaço da co-
luna não permite que essas ques-
tões sejam discutidas com maior 
profundidade. Mas, como foi dito 
anteriormente, o debate está em 
aberto. A pergunta “quem vigia os 
vigias” nunca soou tão atual. 

I ESPORTES I Promovido pelo Instituto Povo do Mar, a programação do IPOM Kids terminou neste domingo

Evento multiesportivo reúne 
crianças  na Praia do Futuro

ISRAEL “NENÉM” - DIVULGAÇÃO

CRIANÇAS participam de Festival de 
Esportes com Circuito de Surfe 

O Instituto Povo do Mar 
(IPOM) promoveu o IPOM Kids, 
um festival de esportes desti-
nado a crianças e adolescen-
tes atendidos pela entidade. 
O evento ocorreu na Praia do 
Futuro e teve quatro dias de 
duração, iniciando na última 
quinta-feira, 14, e terminando 
neste domingo, 17.

Segundo Fabrini Andra-
de, diretora da Instituição, o 
esporte foi a principal ferra-
menta para promover a in-
clusão social desses jovens 
durante o evento, com o in-
tuito de engajar os jovens em 
atividades que estimulam 
a cooperação, trabalho em 
equipe, liderança, sociabili-
dade e confiança.

Foi realizado um circui-

to de surfe, atividade que 
abriu a programação do 
IPOM Kids. Além disso, ou-
tras modalidades esportivas 
foram promovidas, como fu-
tebol duplo, carimba, tictoc 
game, água vôlei, slackline, 
beach soccer, skate, cabo de 
guerra, corrida de obstácu-
los e basquete.

A dinâmica das atividades 
era acompanhada por edu-
cadores e voluntários. Os 
meninos e meninas forma-
ram 5 equipes com mem-
bros de todas as idades para 
disputarem os jogos, mas 
todos os participantes eram 
premiados com medalhas de 
honra ao mérito, como forma 
de reconhecimento.

“Os jogos têm o objetivo 
de reduzir o foco na com-
petição e aumentar a cola-
boração para alcançar re-
sultados satisfatórios para 
todos (os membros) do gru-
po. O IPOM promoveu dias 
de inclusão e alegria”, con-
ta Fabrini. Ela afirma que o 
grande objetivo do evento é 
exaltar valores humanos - 
como solidariedade, espe-
rança, amor e respeito - por 
meio do esporte.

“Após quase dois anos de 
pandemia, em que crianças 
e adolescentes foram pri-
vadas do convívio social, 
ver essa interação deles foi 
emocionante. Com isso, pais 
e educadores também pude-
ram juntos fortalecer os sen-
timentos de fé e esperança 
em dias melhores, o que tem 
significado ímpar na vida dos 
jovens”, comenta.
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Passos para o público seguro no Castelão

um absorvente emprestado como se fosse 
um segredo e tentam esconder de alguma 
forma que estão menstruadas. 66% param 
de praticar esportes, apenas 22% não têm 
medo de levantar durante a aula no perío-
do menstrual e somente 24% não acham a 
menstruação nojenta. Diante dessa realida-
de, o governo federal simplesmente vetou o 
projeto de lei aprovado pelo congresso na-
cional que determinava a distribuição gra-
tuita de absorventes higiênicos. Bolsonaro 
sendo mais uma vez Bolsonaro.

Mas onde estávamos nós nos últimos 20 
anos que nunca paramos para pensar sobre 
a miséria menstrual? 

Só quem menstrua sabe o que é não ter 
um absorvente ou outro tipo de coletor 
menstrual. Diante desse fato, me calo e espe-
ro que as mulheres que menstruam e as que 
não, em 2022, interrompam o fl uxo fascista 
que assola o país. 

Sociólogo e publicitário

Nascido no fi nal dos anos 50 do século 
passado, trago em mim uma carga de pre-
conceitos com os quais vivo em constante 
confl ito. Já derrotei alguns, outros, varro 
constantemente para baixo do tapete do 
meu comportamento cotidiano e, como me 

ensinou minha mãe, “se 
você não é educado, fi n-
ja que é que um dia você 
acabará sendo.”

Confesso que tenho pre-
conceito com o tal “lugar 
de fala”, acho que todos, to-
das e todes têm o direito de 
opinar e falar sobre tudo. 
Calar sobre assassinatos 

e agressões sofridas por grupos chamados, 
ou tidos, como minoritários, étnicos e sobre 
todo e qualquer tipo de preconceito sofrido 
por qualquer pessoa, me lembra o famoso 
texto de Martin Niemöller, erroneamente 

atribuído a Bertold Brecht: “Um dia vieram 
e levaram meu vizinho que era judeu. Como 
não sou judeu, não me incomodei. No dia se-
guinte, vieram e levaram meu outro vizinho, 
que era comunista. Como não sou comunista, 
não me incomodei. No terceiro dia, vieram e 
levaram meu vizinho católico. Como não sou 
católico, não me incomodei. No quarto dia, 
vieram e me levaram. Já não havia mais nin-
guém para reclamar.”

Eu sei que você tem uma tonelada de 
argumentos para sustentar a tese do lugar 
de fala, mas eu não posso me calar diante 
do absurdo veto imposto por Bolsonaro a 
milhões de mulheres brasileiras, pobres 
e miseráveis, expostas a infecções por não 
terem condição de comprarem absorventes 
quando menstruam.  

Em pesquisa realizada pela marca Sem-
pre Livre, no Brasil, constatou que da totali-
dade de entrevistadas 39% afi rmaram pedir 

Quem cala consente 

Sociólogo e 

publicitário

Fernando Costa

lchavesneto@uol.com.br

Grande parte da sociedade quando vai de-
cidir sobre onde alocar as suas economias, 
geralmente, examina o histórico das diver-
sas aplicações disponíveis nas instituições 
fi nanceiras com as quais trabalha.

No entanto, em decisões de investimen-
tos o importante é a ex-
pectativa sobre o futuro e 
a análise de cenários, en-
quanto que a rentabilidade 
passada é apenas uma das 
inúmeras variáveis a ser 
analisadas, o histórico de 
cada opção de investimen-
to muitas vezes cria uma 
falsa expectativa sobre o 

comportamento futuro. Não temos o núme-
ro exato da rentabilidade do CDI, nesse ano, 
ou de outras aplicações que sejam atreladas 

ao comportamento da Selic, porém será bem 
maior que a obtida no ano passado.

Se for analisado o histórico do Iboves-
pa, o comportamento é ainda mais difuso, 
terminou o mês de setembro com baixa de 
-6,57% e acumula queda de -6,75% no ano, 
mas para o período dos últimos 12 meses 
teve valorização de 17,31%. Já o CDI, teve 
rentabilidade de 0,44% no mês, o que levou 
a um acumulado de 2,99% em 12 meses. O 
que vai surpreender será a análise mensal, 
que alterna períodos de fortes altas com os 
de baixas abruptas.

Em 2016, o CDI chegou a 14%, em 2017, 
9,93%, tendo uma trajetória descendente 
até acumular 2,76% em 2020. O resultado 
foi o desapontamento de investidores habi-
tuados a elevados retornos fi nanceiros em 
opções de renda fi xa, sem a necessidade de 

assumir grandes riscos.
O ano de 2021 vai se aproximando do fi nal, 

repleto de incertezas no front político nacio-
nal e na geopolítica internacional, ainda com 
impactos determinantes de toda a crise sa-
nitária da pandemia.

Neste momento, pode-se olhar para o 
que passou e tomar uma das seguintes ati-
tudes: fi car a lamentar-se, apenas recla-
mando da situação e culpando os outros 
pelas difi culdades, ou procurar ajustar o 
seu portfólio de aplicações fi nanceiras, efe-
tuando as correções necessárias, pois a vida 
é feita de escolhas! Caso a escolha tenha sido 
lamentar-se, boa sorte!

As suas decisões de investimentos devem 
sempre olhar para a frente, analisar os cená-
rios e atentar para a regra básica de Finan-
ças: a relação entre risco e retorno! 

O timing das decisões de investimentos

Professor da Uece, PHD pela 

Universidade de Barcelona 

e Conselheiro Federal de 

Economia

Lauro Chaves Neto

Ph_magalhaes@hotmail.com

O advento da pandemia da covid-19 
mostrou aos brasileiros a importância de 
um serviço público forte e efi ciente. Va-
cinas foram desenvolvidas pelo Butantã e 
pela Fiocruz, estão salvando vidas e nos 
fazendo sonhar com um breve retorno 

à normalidade, ambas 
instituições públicas, 
ou seja, dos brasileiros.  
Aprendemos com pande-
mia que o enfrentamento 
de crises da magnitude 
da que vivemos somen-
te é possível através do 
Estado, pois somente ele 
tem condições logísticas 

e jurídicas para criar um ambiente de en-
frentamento real e efetivo.

No meio desse turbilhão de informações, 
desinformações, medo e vidas perdidas, eis 
que o governo apresenta famigerada PEC 

32/2020 que institui mais uma Reforma 
Administrativa. Não há dúvidas de que o 
serviço público pode e deve melhorar, mas 
algumas perguntas fi cam no ar: É o melhor 
momento para uma reforma? Essa reforma 
que está em discussão possui um texto que 
efetivamente melhora o serviço público?  
São perguntas cujas respostas ainda são 
obscuras. Parece que até os defensores da 
reforma têm medo de dizer que a adminis-
tração pública fi cará melhor, pois muitas 
vezes usam apenas a terminologia “mo-
dernização”, como se algo mais “moderno” 
fosse algo melhor. No fantástico mundo do 
imaginário popular todo servidor público 
tem 2 meses de férias, ganha acima do teto 
constitucional e se aposenta com integrali-
dade de remuneração. Tudo mentira.

A refl exão que proponho ao leitor é a 
seguinte: que perfi l de servidor público 
você espera encontrar quando for a uma 

repartição pública? Você realmente acre-
dita que retirando direitos do servidor fará 
com que você tenha um melhor atendimen-
to no balcão? Você acredita que essa turma 
do centrão de Congresso Nacional gasta 
energia para melhorar a sua vida? Olha, eu 
sinto dizer que se você acredita nisso tudo, 
muito provavelmente você está um tanto 
quanto mal informado.

O que essa turma que domina o Con-
gresso Nacional deseja é fragilizar o serviço 
público, para viabilizar que apadrinhados 
políticos tenham mais espaço do que já 
tem. Essa turma do Lira e companhia está 
se lixando se você fi ca horas numa fi la de 
atendimento ou anos esperando uma pres-
tação de serviço público. Então, cidadão, 
fi que atento à essas falsas bandeiras. Não 
basta o #vivaosus, seja #vivaosprofessores, 
#vivaospoliciais, #vivaadefesacivil...#vi-
vaoserviçopublicoforte. 

Reforma administrativa, pandemia e serviços públicos

Procurador 

federal

Philippe Magalhães

O
ntem, pela quinta vez des-
de março de 2020, quando 
as restrições decorrentes da 
pandemia de Covid-19 co-
meçaram no Estado, a Are-
na Castelão recebeu público 

para um jogo de futebol. Foram cerca de 
570 dias em que as torcidas de Ceará e For-
taleza tiveram de se manter longe do ca-
lor das arquibancadas apesar de as duas 
equipes cearenses serem hoje nomes de 
peso da Série A do Campeonato Brasileiro.

A retomada do público nos estádios cea-
renses se iniciou em 2 de outubro. O Gover-
no do Estado permitiu o retorno dos torce-
dores, contanto seguissem regras rígidas 
— como o uso obrigatório de máscaras e 
a exigência da imunização completa (com 
dose dupla ou única de vacina). Ainda como 
evento-teste, o poder público permitiu que 
até 10% da capacidade total do Gigante da 
Boa Vista fosse ocupada. Assim, a partida 
entre Fortaleza e Atlético-GO podia ter até 

6.200 torcedores in loco, ainda que “ape-
nas” 2.785 tenham comparecido.

O caráter de evento-teste também va-
leu para o Ceará. Quatro dias depois, 2.810 
alvinegros compareceram ao jogo do time 
contra o Internacional-RS. Já como espe-
táculo autorizado pelo Governo em decreto 
estadual, o Tricolor ainda recebeu público 
diante do Flamengo-RJ (4.052) e Grêmio
-RS (3.499). Dentro do estádio foram raras 
as aglomerações, ao contrário do visto em 
dezenas de praças esportivas Brasil afora. 

Com exceção da Bahia, que não liberou a 
torcida já na entrada de outubro, o Ceará foi 
o Estado com maior restrição para o públi-
co. Além da exigência de imunização total, 
a limitação a 10% da capacidade total era 
maior que a de qualquer praça esportiva de 
clubes da Série A.  

Com a manutenção da desaceleração 
da média de infecções e mortes no Estado, 
a partir de ontem a autorização era para 
ocupação de 30% dos assentos do Castelão, 

o que indica até 18.985 pessoas ao todo. Em 
confl uência com a cautela indicada à popu-
lação nos decretos de liberação, o público 
total foi maior, mas ainda tímido. Ao todo, 
4.573 alvinegros assistiram à partida con-
tra o Bragantino-SP, até pelo pouco inter-
valo entre fl exibilização do decreto e reali-
zação do evento.

O avanço da fl exibilização dos decre-
tos de isolamento social levanta uma 
sensação de fi m da pandemia e isso não 
se restringe ao estádio. O afã do reen-
contro, acumulado por um ano e sete 
meses de restrições por segurança sani-
tária, faz com que os riscos ressurjam.

As mudanças, entretanto, não signifi -
cam o fi m da ameaça do coronavírus. É 
uma realidade ainda presente, lembra-
da por quem ainda cumpre o isolamen-
to à risca e que não pode ser esquecida 
por quem já se sente seguro para sair de 
casa. Alguns privilégios, como ver o time 
do coração em pé na arquibancada, dão 

uma sensação de normalidade àqueles já 
imunizados.

Tradicionalmente, os times cearense 
têm algumas das maiores médias de pú-
blico do futebol brasileiro nos últimos anos. 
Ainda assim, a assiduidade do torcedor lo-
cal ainda está a uma margem bem segura 
da capacidade total liberada. Neste domin-
go, por exemplo, foram 4.573 torcedores, 
diante de 18.985 liberados. Não é falta de 
paixão. É zelo do torcedor que, aos poucos 
e quando seguro, deve voltar a acender o 
Castelão de emoções.

O segundo passo, o aumento da capaci-
dade, foi dado. Desta vez, o futebol fi nca o 
pé em terreno mais arenoso. O Governo do 
Estado anunciou que, a partir da próxima 
semana, a liberação chega a 50% da arqui-
bancada do Castelão. 

Para o avanço das duas primeiras fases, 
foi essencial a responsabilidade do torcedor 
que foi ao estádio. A premissa é a mesma 
para não darmos nenhum passo atrás. 
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Pesquisas dão conta do cenário 
de desigualdade social radical no 
Ceará. Em 2020, ao mesmo tempo 
em que temos, segundo a Funda-
ção Getúlio Vargas, 44,5% da po-
pulação vivendo abaixo da linha da 

pobreza, osten-
tamos, de acordo 
com revista For-
bes, o primeiro 
lugar do Nordes-
te em número de 
bilionários. São 4 
milhões de cea-
renses em situa-
ção de insegu-

rança alimentar e 17 super-ricos 
investindo na Bolsa de Valores. A 
Região Metropolitana de Fortaleza, 
com 32,7% dos domicílios sobrevi-
vendo com renda familiar de ape-
nas um quarto do salário mínimo 
(R$ 275), bate recorde na compra 
de carros importados. A pandemia 
aprofundou o abismo social. O que 
isso quer dizer? Quais as causas e 
impactos de tamanha barbárie?

É fato, como bem disse Marx, que 
o capitalismo é uma máquina de 
produzir múltiplas desigualdades, 
contudo, algumas paisagens sociais 
oferecem marcas ainda mais de-
vastadoras dessa situação. O Ceará 
é o retrato de condições estruturais 
de marginalização da maioria da 
sua população.

Nossa história revela um pas-
sado atravessado por omissões e 

violências por parte do poder pú-
blico. Não apenas isso. Temos um 
empresariado que, apesar de ser 
reconhecido nacionalmente por sua 
inovação, não se volta para a redu-
ção do fosso social gigantesco. Ape-
sar dos avanços na última década, os 
governos locais não possuem mar-
gem econômica para transformar a 
pirâmide social. O governo federal, 
responsável pela coordenação e pla-
nejamento de políticas sociais e pro-
jetos de desenvolvimento, deixou de 
observar tais questões. Os cearenses 
convivem diariamente com a face da 
pobreza e, muitas vezes, desconhe-
cem os passos dos multimilionários, 
aguardando uma vida menos árdua.

São dados que representam um 
fracasso social, verdadeira tragédia 
moral. Não é possível criar valores 
ou sonhos em meio a desequilíbrios 
tão graves. Precisamos de uma 
nova agenda pública para pensar 
alternativas. Não é possível que esse 
dilema fique de fora das eleições de 
2022. Temos peças de planejamen-
to interessantes, tais como o “Ceará 
2050” e mudanças sensíveis na es-
trutura industrial.

É necessário qualificar o jovem 
para o mundo globalizado, atrair 
empresas sustentáveis, investir em 
práticas inovadoras, pensar se-
riamente em modelos econômicos 
solidários, além de atender as famí-
lias mais vulneráveis. Urgências do 
nosso tempo! n

Ceará: terra das 
desigualdades radicais 

cleytonvmonte@gmail.com

Cientista político, professor 

universitário e pesquisador 

do lePeM

cleyton monte

E nós aonde vamos? Foi uma te-
lenovela produzida pela TV TUPI em 
1970, tema que definia o destino incer-
to dos jovens e da população na época. 
Cinquenta anos depois vivenciamos 
um dilema parecido com relação aos 

nossos destinos, no-
tadamente de nossa 
economia, que em 
todos os países, re-
presenta qualidade 
de vida e padrão de 
desenvolvimento.

O Brasil é riquís-
simo, com potencia-
lidades econômicas, 

democracia consolidada, mas os obs-
táculos ao crescimento de nossa eco-
nomia, não nos permite decolar. Qual 
o real motivo? Apesar do coronavìrus 
(fenômeno mundial), e da situação se-
ríssima na conjuntura econômica, o 
país dá sinais de ânsia de crescimento, 
de encontrar a confluência nos enten-
dimentos, no sentido de proporcionar 
a energia que catalisa essa decolagem.

Culpa do governo? Podemos disso-
ciar a política de economia? A resposta 
é não. São os governos que planejam 
que definem as regras que nos gover-
nam, que elaboram as políticas eco-
nômicas, implementam as mesmas 
(crédito, câmbio, fisco, etc.), as leis e 
normas. O governo é a conjunção do 
executivo, do legislativo e do judiciário. 
As políticas micro e macroeconômicas 
são planejadas, programadas no exe-
cutivo (na grande maioria), propostas 

ao legislativo para aprovação e são 
respaldadas pelo judiciário, na forma e 
respeito a nossa constituição.

Pois bem, as receitas para o cresci-
mento econômico e desenvolvimento 
são claras e objetivas - Reformas bá-
sicas, Eficiência na Máquina Pública e 
Redução do Estado. Iniciamos este ca-
minho no Brasil a partir do ano de 2018, 
quando começamos a fazer o dever de 
casa, nosso PIB parecia apresentar um 
crescimento sustentado. Os índices 
e dados econômicos demonstravam 
claramente esse posicionamento, mas 
a pandemia do coronavírus, fez com 
que todas as políticas governamentais 
fossem interrompidas, alteradas pela 
emergência. Situação presente em to-
dos os países do mundo.

Diante desse quadro, a necessidade 
de fazermos as reformas prioritárias 
desandou, e a onda de politização, de 
desagregação entre os poderes se in-
tensificou. Apesar da reforma previ-
denciária aprovada, as reformas tri-
butária (Sistema Tributário Nacional 
é de 1965), reforma administrativa (em 
discussão), privatizações (letargia), 
não andam e são necessárias para que 
possamos sair do improviso, moder-
nizarmos nosso país, e estimular que 
as empresas retomem o crescimento 
para geração de riquezas e empregos.

O futuro urge, sejamos pragmáti-
cos, rapidez nas mudanças para que 
possamos resgatar a dívida social e 
elevar o Brasil ao lugar de destaque na 
economia mundial. n

Governo e economia: E nós? 
Aonde vamos? 

vicenteferrer@live.com

economista e 

Conselheiro do 

Corecon-Ceará

vicente Ferrer

O peso da economia

Enquanto a política começa a dar os primeiros passos na 
direção das eleições do ano que vem, os eleitores preferiram 
tomar outro caminho. Longe dos conchavos dos corredores 
de Brasília, a população brasileira sente os efeitos dos desa-
certos em nossa economia e dos solavancos inflacionários 
que corroem o poder de compra dos salários. Mais do que 

a guerra política, estaremos diante de um 
pleito em que o bolso do eleitor falará mais 
alto que qualquer pauta de costumes ou 
movimentos anticorrupção.

A alta da inflação é o principal sintoma do 
desequilíbrio econômico pelo qual passam 
as contas públicas. A inflação de setembro 
chegou a 1,16% e estamos diante de mais um 
recorde do IPCA para o mês desde o início do 
Plano Real em 1994. O acumulado em 12 me-
ses bate em 10,25%. O poder de compra do 
brasileiro está sendo corroído pela inflação. 
Uma fatura que será cobrada nas urnas.

Nosso país há tempos mostra que patina 

de forma intensa em termos de crescimento. A chamada 
“Década do Brasil” foi um retumbante fracasso. Em 120 anos 
nunca crescemos tão pouco como nos últimos dez anos, com 
PIB médio de 0,3%. Em 2022 não será nada diferente. Tere-
mos o menor crescimento da América Latina segundo o Ban-
co Mundial. Só não estamos atrás de Cuba e Venezuela, uma 
vez que nem dados confiáveis possuem. Brasil segue atrás de 
Honduras, Paraguai e até Suriname.

Usado para medir a confiança na economia, o risco-país 
fechou o mês de setembro em 204 pontos, disparando 
17,9%. O dólar avançou a R$ 5,44 (+5,4%). O Ibovespa recuou 
6,57% no mesmo mês. Estamos diante de índices econômi-
cos preocupantes que deixam claro o tamanho do problema 
que temos diante de nós. De nada adiantam discursos se os 
números mostram o drama econômico que se espalhou en-
tre os brasileiros.

Os aumentos se espalham por todos os setores. Pelo menos 
75,9 milhões de casas e empresas terão algum aumento na 
conta de luz antes da eleição de 2022. Isso equivale a 84% dos 
clientes do Brasil. Somando isto ao possível racionamento e a 

crise hídrica, o potencial eleitoral de qualquer governo der-
reteria. As pesquisas deixam claro este fenômeno. A impo-
pularidade bate em níveis assustadores.

Já foram nove aumentos semanais consecutivos dos 
combustíveis. Motoristas de aplicativo gastam mais da me-
tade do que ganham nas corridas para abastecer o carro. A 
proporção era de 20% em 2017, mas cresceu com a alta dos 
combustíveis. Resultado: muitos deixaram de trabalhar por 
aplicativos. Enquanto isso, o preço do gás levou muitos bra-
sileiros voltar a cozinhar em fornos à lenha. Estas são reali-
dades que cobrarão seu preço eleitoral.

Erram aqueles candidatos que colocam a política e as 
alianças diante da economia. A situação é grave e o eleitor 
que soluções para o desemprego, pandemia e alta de preços. 
Diferente de 2018, a pauta não é mais renovação ou movi-
mento anticorrupção. Os brasileiros querem trabalho, saú-
de e estabilidade. Quem souber mostrar que sabe o caminho 
para resgatar o país da situação atual sairá muito na frente. 
Chegou o momento de segurança e experiência. O brasileiro 
cansou de bravatas, aventuras e experimentos. n

contato@casadapolitica.com.br

Coordenador de Pós Graduação 

no Mackenzie brasília, ex-diretor 

da apex e do Senado Federal, 

presidente da Fundação liberdade 

econômica

márcio coimbra

aS notíCiaS reProduzidaS neSta 

Seção obedeCeM à GraFia da 

éPoCa eM que ForaM PubliCadaS.

Há 30 anos
1991. cEArÁ

Martins Filho recebe medalha hoje

A Empresa Jornalística O POVO S.A. e a Fundação 
Demócrito Rocha prestam hoje uma homenagem ao ex-
reitor da Universidade Federal do Ceará Antônio Martins 
Filho, 86 anos. Durante a solenidade no Theatro José de 
Alencar, o fundador da UFC, Funeduce e Urca receberá o 
título de Personalidade do Ano, sendo agraciado com a 
medalha Albaniza Sarasate.

1991. FAmÍLIA

Papa quer restauração de costumes
O papa João Paulo II defendeu ontem a pastoral 
da família, como forma de resgatar os valores 
cristãos da sociedade brasileira. Classificou como 
desrespeito a Deus, as separações de casais pelo 
divórcio, bem como as uniões ilícitas, a infidelidade 
até entre noivos, a esterilização do homem e da 
mulher e o aborto.

Há 50 anos
1971. mUNDo

Índia e Paquistão em Pé de Guerra

É tensa a situação na fronteira entre a Índia e o Paquistão, 
para onde estão se deslocando tropas de ambos os países, 
tornando iminente a eclosão de uma guerra, já considerada 
inevitável em Nova Delhi. A primeira ministra Indira 
Gandhi, da India, presidiu no fim de semana reuniões de 
seu Gabinete. A sra. Gandhi disse que a India não deseja 
uma guerra com o Paquistão, mas advertiu que a nação 
deve estar preparada para se defender em caso de ataque.

1971. UNIÃo SovIÉTIcA

Bélgica estuda expulsar 40 espiões
Uma lista de 40 agentes soviéticos que operam na Bélgica 
doi entregue ao Ministério das Relações Exteriores, 
segundo informações da Polícia. A decisão de expulsar ou 
não os agentes fica agora em mãos do chanceler Pierre 
Hagmol. A Polícia informou que obteve a relação de Anatoly 
Thebotarev, funcionário da missão comercial soviética.

Há 70 anos
1951. ESporTES

Completa 33 anos o Fortaleza

Está completando hoje o seu 33º aniversário de fundação 
o Fortaleza Sporting Clube. Agremiação que possui 
uma larga folha de brilhantes serviços prestados ao 
esporte cearense, não poderíamos deixar de registrar a 
passagem da data magna do velho tricolor com alegria e 
satisfação. O Fortaleza é o clube do Ceará que teve uma 
vida das mais atribuladas.

1951. cIDADES

A população não ficará sem carne
Numa atitude antipática e incompatível com a situação 
de carência de gêneros alimentícios com que nos 
deparamos, os marchantes de Fortaleza, com o intuito 
de forçarem, de qualquer maneira, uma alta no preço da 
carne, estão organizados para fazer deflagrar, amanhã, 
uma greve. Ao que se denuncia, estão todos firmemente 
decididos a não abater o gado existente no Matadouro.
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“O Ceará é isso, é lutar até o 
fim. Uma hora a vitória vai sair, 
vamos embalar.”

Gabriel Lacerda, zagueiro do Ceará

Empate 
heroico no

Castelão

SÉRIE A

VoVô. ALvineGro do PorAnGAbuçu PerdiA Por 2 A 
0 e foi buscAr o emPAte nos Acréscimos, com GoL 
de GAbrieL LAcerdA no úLtimo LAnce do joGo

Em jogo eletrizante, Ceará e 
Bragantino empataram em 2 a 
2 na noite de ontem, no Caste-
lão, pela 27ª rodada do Brasi-
leirão. Em duelo marcado por 
falhas individuais e polêmi-
cas de arbitragem, o Vovô saiu 
atrás no placar, perdia por 2 a 
0 e foi buscar a igualdade nos 
acréscimos, no último lance do 
confronto, com gol heroico do 
zagueiro Gabriel Lacerda.

Com o resultado, o Alvinegro 
ampliou para 11 partidas de in-
vencibilidade como mandante 
na Série A. O time do Poranga-
buçu chegou a 31 pontos e man-
teve a vantagem de três pontos 
da zona de rebaixamento. Vale 
lembrar que os cearenses têm 
dois jogos a menos na compe-
tição. Já os paulistas somam 42 
pontos e caíram de quarto para 
quinto lugar, sendo ultrapassa-
do pelo Palmeiras.

O Bragantino abriu o placar 
com Helinho após se aprovei-
tar de falha infantil do lateral-
direito Igor, aos 11 minutos do 
primeiro tempo. Aos 24 minutos 
da segunda etapa, os visitantes 
ampliaram com Alerrandro, que 

LucAs motA

lucasmota@opovo.com.br

finalizou de fora da área e con-
tou com escorregão do goleiro 
Richard para estufar as redes. 
O tento do centroavante rival 
foi revisado pelo VAR e validado 
pelo árbitro Wagner do Nasci-
mento mesmo com a imagem 
mostrando toque no braço do 
jogador para dominar a bola.

Apesar da desvantagem no 

placar, a equipe comandada 
por Tiago Nunes não pareceu 
se abater em nenhum momento 
e buscou o jogo ofensivo nos 90 
minutos. De tanto pressionar, o 
Alvinegro diminuiu aos 45 mi-
nutos do segundo tempo após 
finalização de Gabriel Santos, 
que contou com desvio em Fa-
brício Bruno para vazar a meta 
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do goleiro Cleiton.
Aos 51 minutos, o zagueiro 

Gabriel Lacerda, ao melhor es-
tilo centroavante, aproveitou a 
sobra na entrada da área e fi-
nalizou com força no fundo das 
redes para explodir em festa os 
4,5 mil torcedores presentes no 
Castelão.

A atuação contra o Bragan-
tino foi a melhor do Ceará sob 
o comando de Tiago Nunes. 
O time se mostrou organiza-
do e agressivo ofensivamente, 
criando pelos lados e poten-
cializando triangulações para 
furar o bloqueio defensivo do 
rival. É claro que o técnico ain-
da precisa realizar correções. 
Entre elas, o retorno de Lima à 
equipe titular e a ida de Mendo-
za para o banco de reservas. 

Em um campeonato tão ni-
velado, os cearenses, que estão 
pressionados pelo Z4, também 
não podem se dar ao luxo por 
erros de desatenção. Falhas 
cometidas como a de Igor e Ri-
chard podem custar caríssimo 
numa eventual briga contra o 
rebaixamento.

O Ceará volta a campo na 
próxima quarta-feira, 20, para 
encarar o Palmeiras, no Caste-
lão, enquanto os paulistas vi-
sitam o Internacional em Por-
to Alegre, na quinta, em jogos 
atrasados da 19ª rodada.

Ceará
4-2-3-1: Richard; Igor (Rick), 
Messias, Lacerda e bruno 
Pacheco (Kelvyn); Marlon 
(Gabriel Santos) e Fernando 
Sobral; Erick, Vina e Mendoza 
(Lima); Cléber (Jael). 
 tiago nunes

Bragantino
4-3-3: Cleiton; Aderlan, 
Fabrício bruno, Natan e Luan 
Cândido; Jadsom, Emi Martínez 
(Luciano) e Pedrinho (Gabriel 
Novaes); Helinho (Cristiano), 
Hurtado (Alerrandro) e Cuello 
(Weverson).
 téc: Maurício barbieri

Gols: 11MIN/1t - Helinho; 
24MIN/2t - Alerrandro; 
45MIN/2t - Gol contra de 
Fabrício bruno; 51MIN/2t 
- Gabriel Lacerdadata: 
16/10/2021
Local: Castelão-CE
Árbitro: Wagner do Nascimento 
Magalhaes-RJ (Fifa)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo 
Henrique Correa-RJ (Fifa) e thiago 
Henrique Neto Correa Farinha-RJ
cartões amarelos: Gabriel 
Lacerda e bruno Pacheco (CEA); 
Hurtado, Pedrinho, Jadsom, 
Martínez, Gabriel Novaes, 
Cristiano e Luan Cândido (Rbb)
renda bruta: R$ 113.567,45 
Público pagante: 4.573

SÉRIE A 2021
roteiro do joGo

2x2

 libertadores      pré-libertadores  
 sul-americana      rebaixados

tAbeLA de cLAssificAção

BRASILEIRO 2021 

 1º Atlético-MG 56 26 17
 2º Flamengo 46 24 14
 3º Fortaleza 45 27 13
 4º Palmeiras 43 26 13
 5º bragantino 42 26 10
 6º Corinthians 40 26 10
 7º Internacional 39 26 10
 8º Fluminense 36 26 9
 9º Cuiabá 35 27 7
 10º Athletico-PR 34 26 10
 11º Atlético-Go 34 26 8
 12º América-MG 32 27 7
 13º Ceará 31 25 6
 14º São Paulo 31 26 6
 15º Santos 29 26 6
 16º bahia 28 26 7
 17º Juventude 28 27 6
 18º Sport 27 27 6
 19º Grêmio 26 25 7
 20º Chapecoense 13 27 1

classiFicaÇÃo p J V
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Os principais momentos dos 
103 anos que o Fortaleza Espor-
te Clube comemora hoje estão 
compilados e disponíveis gratui-
tamente em uma galeria virtual 
no eMuseu do Esporte. 

O lançamento ofi cial da ex-
posição em 3D será feito a par-
tir das 11 horas, em live com o 
presidente do clube, Marcelo 
Paz. A galeria virtual conta com 
47 acervos entre vídeos e fotos, 

além de 21 painéis, acompanha-
dos de texto com informações 
históricas.

A navegação se assemelha 
a uma visita real a um museu. 
O material disponível e as infor-
mações tiveram uma curadoria 
conjunta. Além de poder ver, os 
torcedores também poderão co-
laborar diretamente com o acer-
vo, enviando fotos e vídeos para 
a coleção do clube no eMuseu.

Ao completar 103 anos, 
Fortaleza lança galeria 
virtual com sua história

CARTOLA

DESTAQUE

Em alta, 
Pikachu tem números 
de atacante no 

ALA-DIREITA DIVIDE COM ROBSON 
O POSTO DE GOLEADOR DO LEÃO 
NA SÉRIE A E CHEGOU A DEZ 
TENTOS EM TODA A TEMPORADA

12
Na Série A, Pikachu 

tem sete gols e 
cinco assistências, 

12 participações 
diretas em gols

VEZES

Após um hiato de sete ro-
dadas sem marcar ou dar as-
sistências na Série A do Bra-
sileiro, o ala pela direita Yago 
Pikachu está novamente em 
alta. Os últimos seis pontos 
conquistados pelo Fortaleza 
estão diretamente ligados a 
ele, que fez os gols decisivos.

Mais do que os dois últimos 
gols, porém, o conjunto da 
obra do camisa 22 no Tricolor é 
o que chama atenção. Peça fi xa 
do time com Juan Pablo Vojvo-
da, Pikachu está envolvido em 
20% de toda a produção ofen-
siva do Leão em 2021.

Ao converter o pênalti con-
tra a Chapecoense, sábado, 16, 
na Arena Condá, na vitória por 
2 a 1, Pikachu chegou a dez gols 
na temporada. O jogador tam-
bém acumula oito assistências 
no geral pelo Tricolor, partici-
pando diretamente de 18 dos 
86 tentos feitos pelo Fortaleza 
em 2021.

Especificamente na Série 
A, neste mesmo quesito, a 
porcentagem salta para 34%. 
No Campeonato Brasileiro, 
o ala-direita já fez sete gols 
e foi responsável por cinco 
assistências, tendo partici-
pação em 12 de 35 tentos do 
Leão. Nenhum outro jogador 
do elenco tem a mesma im-
portância ofensiva.

Com sete gols, ele também 
se igualou a Robson como o 

BRENNO REBOUÇAS

brennoreboucas@opovo.com.br

artilheiro do Fortaleza na Sé-
rie A, em 27 rodadas. A ní-
vel de temporada, é o único 
atleta que chegou na casa dos 
dez tentos que não joga dire-
tamente no ataque. Ele perde 
apenas para Wellington Pau-
lista, que marcou 11, Robson e 
David, ambos com 12 gols fei-
tos.

Não há dúvida, portanto, 
que a vinda de Pikachu para o 
Fortaleza foi um acerto para o 
clube — que fechou contra-
to com ele por dois anos — e 
também para o jogador, que já 
superou os números de suas 
duas últimas temporadas.

Em 2020, foram apenas dois 
gols e duas assistências pelo 
Vasco da Gama e na tempora-
da 2019, 9 tentos e três passes 
para gol. No melhor ano do 
ala-direita pelo Cruz-Malti-
no, em 2018, fez 19 gols e deu 
quatro assistências. Se por 
um lado ainda está distante de 
alcançar a marca de bolas na 
rede, na participação geral em 
gols está a cinco de igualar os 
números.

Chama atenção em Pika-
chu também a capacidade 
física que possui. O jogador 
atuou em 26 das 27 parti-
das da Série A pelo Forta-
leza, sendo 25 como titular 
e sendo substituído apenas 
sete vezes. Ele só não este-
ve em todos os duelos pelo 
Campeonato Brasileiro por-
que teve que cumprir uma 
suspensão e o único jogo 
em que ele não começou foi 
na estreia, contra o Atlético
-MG. A atuação dele naquela 

COMEÇA NA noite desta segunda-feira, 18/10, o mundial de 
ginástica artística. O evento é realizado anualmente. Em anos 
olímpicos não costuma ocorrer, mas devido a pandemia de Co-
vid-19 ter cancelado a disputa em 2020, ele volta agora no fi m 
de 2021. O local será Kitakyushu, no Japão,  e  reunirá somente 
disputas individuais. O Brasil contará com 3 atletas: Rebeca 
Andrade, Caio Souza e Arthur Nory. 

A GRANDE expectativa é pela atuação de Rebeca Andrade. 
Após sofrer toda a carreira com contusões, mas brilhar 
na Olimpíada de Tóquio com o ouro no salto e a prata no 
individual geral, ela tentará pela 1º vez uma medalha em 
campeonatos mundiais. 

DAS GRANDES potências da modalidade, somente o Japão por 
competir em casa terá alguns medalhistas olímpicos. Estados 
Unidos, Rússia,  China e até países como Itália, Suíça e Canadá, 
decidiram aproveitar este mundial para testar novas atletas. A 
maior estrela da modalidade, a americana Simone Biles, não 
participará. Além de Rebeca, serão 4 campeões olímpicos no 
mundial: o japonês Daiki Hashimoto, as russas Angelina Melni-
kova e Vladislava Urazova e o sul-coreano Shin Jeahwan.  

APÓS A Olimpíada, Rebeca competiu no campeonato brasilei-
ro. Foi campeã no individual geral, mas não disputou as fi nais 
por aparelhos. Agora no mundial, não vai participar da prova 
de solo, para não correr o risco de lesão. Com isso fi cará fora 
da disputa do individual geral. Deve brigar por medalhas nos 
outros 3 aparelhos: salto, trave e assimétricas. Na prova de 
salto por exemplo, Rebeca entra como principal favorita. Das 
fi nalistas em Tóquio nessa prova, somente a russa Angelina 
Melnikova, 5º colocada, consta como inscrita. 

ARTHUR NORY vai buscar o bicampeonato mundial da barra 
fi xa. Campeão em 2019 quando surpreendeu o planeta, não 
conseguiu repetir o desempenho no aparelho na Olimpíada. 
Mas a tarefa do bi será mais complicada do que a de Rebeca. 
Nory terá como principal rival o japonês atual campeão olímpi-
co Daiki Hashimoto. 

JÁ CAIO Souza vem evoluindo a cada ano. Nos mundiais 2018 e 
2019 foi 13º no individual geral. Nos Jogos Pan-americanos de 
Lima 2019 foi o melhor ginasta e na Olimpíada deste ano 17º 
no individual e 8º no salto. Pode brigar por medalha no salto, 
prova que terá o sul-coreano atual campeão olímpico Shin 
Jean-hwa e o armênio medalhista de bronze Artur Davtyan.

TODOS OS atletas disputam na segunda e terça a fase de clas-
sifi cação. Os 8 melhores em cada aparelho e os 24 melhores 
no individual, vão para as disputas de medalhas. 

APÓS SUCESSO OLÍMPICO, 
REBECA ANDRADE BUSCA 
MEDALHA NO MUNDIAL

partida, no Mineirão, porém, 
fez Vojvoda mudar de opinião 
rapidamente e o restante do 
campeonato mostrou que a 
decisão foi correta. O atle-
ta também não costuma ter 
problemas com lesões.

Aos 29 anos, mostra ter ain-
da muita lenha para queimar 
pelo Tricolor. Se a perspecti-
va de retorno fi nanceiro não 
é tão alta, o retorno técnico 
tem acontecido a contento e 
Pikachu é, sem dúvida, um dos 
principais acertos da diretoria 
de futebol para 2021.

TEMPORADA 
2021:

41 jogos
10 gols
8 assistências
Participação em 20% dos 
gols do time 

YAGO PIKACHU

Fortaleza
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LOTECA

CONCURSO 959
PALMEIRAS  INTERNACIONAL

LYON  MONACO

VASCO   CORITIBA

CHAPECOENSE  FORTALEZA

AMÉRICA-MG  BAHIA

BAYER LEVERKUSEN  BAYERN DE MUNIQUE

JUVENTUS  ROMA

ATHLETICO-PR  FLUMINENSE

BARCELONA  VALENCIA

ATLÉTICO-GO  ATLÉTICO-MG

CEARÁ   BRAGANTINO 

GRÊMIO   JUVENTUDE

FLAMENGO  CUIABÁ

SPORT   SANTOS
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A SÁBADO

HISTÓRIA FEITA
SÉRIE D

NOS PÊNALTIS, ATLÉTICO GARANTE VAGA NA SÉRIE C
 CEARÁ SALVOU-SE ontem no Castelão graças ao gol 
salvador do zagueiro Gabriel Lacerda, quando o jogo 
já descambava para o seu fi nal. O empate de 2 a 2, dos 
males o menor. Podia até ser muito pior, catastrófi co até, 
uma derrota dentro de casa para o RB Bragantino, que 
saiu na frente e fez dois gols de vantagem, mas deixou 
empatar. Vacilo total.

 TALVEZ TENHA passado pela cabeça do técnico Tiago 
Nunes que o Bragantino seria uma presa fácil, aqui 
dentro. Se pensou assim, pensou errado e pensou torto. 
Ele, Tiago, devia ter se ajoelhado na sua área técnica, 
após a partida, levantado as mãos para o céu e agrade-
cido pelo empate. Que, aliás, o Alvinegro não fez tanto 
assim por merecer, vá lá que seja.

 E NÃO mereceu por incontáveis motivos. O principal deles, 
deve ter passado pela cabeça do seu técnico que o Bragan-
tino, jogando aqui dentro, seria fácil de ser batido. Enfren-
tou um adversário bem postado em suas linhas e que veio 
aqui, não com o propósito de armar uma retranca difi cul-
tando a vida do Ceará.

 RECOMENDA-SE AO Tiago Nunes acompanhar mais de 
perto o Brasileirão, estudar mais detidamente o adversário 
que enfrentará para não cometer certas mancadas como a 
que o Alvinegro cometeu. Verdade seja dita. Com seu novo 
técnico o Alvinegro ainda não encontrou o rumo certo. Em 
campo parece um bando correndo a esmo.

 GIRO & JIRAU

 OU TIAGO Nunes parece que nunca tinha visto o RB 
Bragantino jogar. Só desta maneira explica-se a pés-
sima atuação do Ceará, desordenado em suas linhas e 
sem um sistema tático em que se possa enxergar se 
houve mudança na Comissão Técnica. Outra verdade? 
Vamos lá. Mudança de treinador não fez bem ao Ceará. 
Se pensava que ao trocar o Guto Ferreira por um outro, 
mesmo que tenha sido o Tiago Nunes, fosse fazer um 
giro, acabou fazendo um jirau.

 DEU-SE O inverso, ontem, cedo da noite no Castelão. Como 
assim? Quando se esperava ver um Ceará bem mais afi na-
do, com modelo tático defi nido, surpreendeu-se o torcedor 
que foi ao Castelão, em ver que o Bragantino mais parecia 
ser o dono da casa. Tanto que, aos 11 minutos, já inaugura-
va o placar aproveitando-se uma pajelança da defesa alvi-
negra que, aliás, e não é de agora, anda batendo cabeça.

 O SEGUNDO gol que podia ter decretado a grande zebra, 
outra falha coletiva do sistema defensivo, desta vez, com 
participação do goleiro Richard que tomou um frango, por 
conta, do desentrosamento visível dos zagueiros, com 
participação da meia cancha. Mas frango não se explica. 
Toma-se. Impressão que passa ao torcedor é a de que, 
tanto tempo teve de treinamento para impor ao Ceará, uma 
nova cara, o técnico Tiago Nunes sem conhecer ninguém. 

  QUAL A SURPRESA?

 DO BRAGANTINO já se sabia do seu comportamento no 
Brasileirão. Mesmo não sendo uma grande equipe, pode 
ser listada como uma das boas revelações da competição. 
Pelo menos vai a campo sabendo o que pode produzir e do 
que é capaz. Qual a surpresa então para quem o enfrenta? 
Nenhuma. O Ceará deveria estar preparado para o que 
pudesse acontecer. Pelo visto este detalhe tão precioso 
passou ao largo.

 DOS MALES o menor ter conseguido arrancar o empate 
quando podia ter amargado um resultado vexatório, quer 
dizer, uma derrota. Os gols salvadores de Gabriel Santos 
e do outro Gabriel, o zagueiro Lacerda, caíram do céu. Vai 
fi car engasgada na garganta do torcedor do Ceará a se-
guinte e inquietante pergunta: que time o Tiago Nunes quer 
para o Ceará? Quando chega a ser pior que o Guto Ferreira, 
por aí dá para se tirar o resto.

 FIRME  &  FORTE

 ENQUANTO ISSO, o Fortaleza continua fi rme e forte na 
Série A. Venceu a Chapecoense dentro do seu estádio, 
sábado, com grande atuação de Pikachu. Foi ele o dono da 
bola e do jogo também. Concorda-se que a Chape, segu-
rando a lanterna, é o retrato fi el da sua incompetência e do 
papelão que vem fazendo no Brasileirão. Contudo, dentro 
da Arena Condá, consegue pregar algumas peças. Fato 
raro, é bem verdade.

 FORTALEZA QUE voa em céu de brigadeiro impôs seu 
futebol de sempre, de entrar em campo com o foco exclu-
sivo na vitória, pouco importando se atua fora ou dentro do 
Castelão. Esta é a cópia fi el do Tricolor neste Brasileirão 
daí se tornar na grande revelação do torneio. Fácil também 
decifrar. Quem vai a campo pensando em vencer, encurta o 
caminho do sucesso. Simples, assim.

O Atlético Cearense está na 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro de 2022. Após um em-
pate no tempo normal em 0 
a 0, uma disputa de pênaltis 
emocionante, cheia de revira-
voltas, garantiu a vaga para a 
Águia da Precabura: 4 a 3 para 
o Atlético, com direito a co-
branças alternadas. Carlão, o 
goleiro da Água, foi o herói do 
jogo, ao pegar quatro pênaltis 
na disputa. O jogo foi disputa-
do na tarde deste domingo, 17, 
na Fonte Luminosa, em Ara-
raquara (SP).

Agora, na busca pelo título 
da Série D, o Atlético enfren-
ta o Campinense-PB pelas 
semifinais da competição, 
começando no próximo fim 
de semana.

Os pênaltis foram pre-
cedidos de um jogo pouco 
movimentado, mas em que 
a Ferroviária buscou mais 
o gol. Com isso, já no tempo 
normal, Carlão foi um dos 
grandes destaques da parti-
da. Aos oito minutos, ele de-
fendeu com o pé chute cara a 
cara de Júlio Vitor. Aos 16, a 
Ferroviária teria outra chan-
ce clara, quando Gleyson fi-
cou de frente para o gol, ro-
lou para Júlio Vitor, mas ele 
foi travado por Edgar. Ape-
sar disso, a Ferroviária não 
criou muito, mesmo tendo 
mais a posse de bola. O Atlé-
tico marcava forte, mas não 
conseguiu manter a bola no 
campo de ataque.

O segundo tempo teve rit-
mo semelhante. A Ferroviá-
ria dominou as ações, mas 
não chegou com clareza. Nas 

LUCAS BARBOSA
lucasbarbosaaraujo@opovo.com.br

poucas chances que teve, 
Carlão foi firme. O Atlético 
não conseguia aproveitar os 
contra-ataques e, assim, o 
jogo foi mesmo para os pê-
naltis, já que, na ida, no Do-
mingão, os times haviam fi-
cado no 1 a 1.

Foi a hora de Carlão brilhar 
para valer. Não sem antes ser 
candidato à vilão. O goleiro 
da Águia pegou o primeiro e 
o terceiro pênaltis. O Atlético, 
que havia perdido o primeiro, 
havia convertido os restantes, 
até chegar à quinta cobrança, 
batida pelo próprio Carlão, que 
poderia sacramentar a dispu-
ta. Ele, porém, parou no goleiro 
Saulo, a Ferroviária fez o quinto 
e o jogo foi para as alternadas.

Mais emoção. Nailton, do 
Atlético, perdeu a sua co-
brança, mas Ian Luccas parou 
em Carlão e impediu a vitória 
dos paulistas. Sétima cobran-
ça. Claudivan converteu. Mas 
Marquinhos parou, mais uma 
vez, no goleiro Carlão. Ainda 
houve um pequeno momen-
to de tensão com uma possí-
vel consulta ao VAR, mas não 
deu. O Atlético leva o Estado 
a ter três representantes na 
Série C 2022.

DIVULGAÇÃO/TIAGO PAVINI/FERROVIÁRIA

LANCE do primeiro tempo da 
partida em Araraquara

INSISTIR  &  PERSISTIR
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Ferroviária
esquema: Saulo, Gustavo 
Medina (Alisson Tadei), Léo Rigo 
(Léo Castro) e Bruno Leonardo; 
Bernardo, Marquinhos, Ian 
Luccas, Julio Vitor e Bruno 
Santos; Gleyson (Jefi nho) e 
Diogo (Luan). T: Elano

Atlético Cearense
esquema: Carlão, Gustavo Silva 
(Felipe), Edgar, Waldson, Daniel 
(Claudivan), Bruno Nascimento 
(Nailton), Iago Araújo, Hércules, 
Ewerton Potiguar (Ítalo), Dudu 
Itapajé e Erick Pulga. 
T: Raimundo Wágner

SÉRIE D 2021

Gols: Nos pênaltis, converteram: Léo 
Castro, Bernardo, Léo Rigo (FER); 
Edgar, Hércules, Waldson e Claudivan 
(ATL). Perderam: Alisson Taddei, 
Jefinho, Ian Luccas, Marquinhos 
(FER); Dudu Itapajé, Carlão e Nailton 
(ATL)
Árbitro: Ramon Abatti Abel/SC
Assistentes: Henrique Neu Ribeiro/
SC e Helton Nunes/SC
Cartões Amarelos: Gustavo Medina, 
Elano (FER); Nailton e Dudu Itapajé (ATL)
Público: Jogo de portões fechados 
porque o primeiro também foi

1X1

FICHA TÉCNICA
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