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ROBERTO CLÁUDIO: UM ADEUS EM CLIMA DE GRATIDÃO

“

Quero conviver mais com minha família”, eis o desejo
prioritário de Roberto Cláudio, que vai entregar, nesta sexta-feira, o bastão da Prefeitura de Fortaleza para
José Sarto (PDT). À Coluna, ele diz que se dedicou muito à gestão e que isso lhe custou “momentos distantes
de meus familiares”, no que espera agora, sem mandato, recuperar o tempo perdido. Roberto Cláudio confirma que vai
estudar na Universidade do Arizona, nos EUA, onde pretende
se aprofundar nos estudos “agora focando a área econômica”.

POIS É

Despista que esteja de olho em 2022, já que seu nome consta da lista dos governamentáveis: “Não temos diálogo nesse
sentido”, diz. Mas, mesmo sem mandato, RC promete ajudar,
no que for possível, o seu amigo Sarto que, aliás, aproveitou
vários membros da atual equipe em seu secretariado. Em clima de adeus, RC afirma: “Saio com o sentimento de gratidão à
população de Fortaleza, ao senador Cid Gomes e ao governador Camilo Santana, com quem dividi um conjunto de obras”.
Ele deixa bom saldo para Sarto.

SEGUIR, SEGUIR

JÚLIO CAESAR

Ésio Feitosa (PDT), que foi líder do
prefeito RC, vai ocupar a coordenação de Articulação Política da
gestão Sarto (PDT) junto à Câmara
Municipal. Boa sorte para quem,
na posição que estava, parece não
ter mostrado, no entanto, habilidade para se reeleger.

SOBE
Réveillon de
Fortaleza, com
transmissão pelas
TVs públicas. Com
artistas locais, no
que chega com certa
economia para os
cofres públicos.

HOMEM DA MÍDIA
O jornalista Daniel Aderaldo é o
novo coordenador de Comunicação
Social da gestão Sarto. Jovem, de
fino trato, tem tudo para fazer um
bom trabalho numa área que, sem
sombra de dúvida, é por demais
estratégica para gestor que queira
se dar bem com seu eleitorado.

DESCE
Hotéis, bares e
restaurantes, que
fecham 2020 com
muito desemprego
e boletos para
pagar. E sem festas
de Réveillon, que
aqueceriam a
economia.

PAPEL DE FUTURO
O vice-prefeito Élcio Batista ficou
no Iplanfor, que era órgão comandado por Eudoro Santana, pai do
governador Camilo Santana. Para
alguns, distante do chamado núcleo duro de Sarto. Se for pra tirar
do papel o Fortaleza 2040, a coisa
muda de figura.

VOAR, VOAR…

Sem brigar com ninguém, aceitando caladinho ataques de
grupos radicais e pajelanças do seu PT, Camilo Santana termina 2020 com o astral lá em cima, prometendo ser um dos primeiros estados a começar a vacinar no País. Esta alma, além
de reza, quer voar longe.

Ainda falando em Camilo Santana,
hoje ele inaugura, virtualmente, a
duplicação da CE-025, entre Fortaleza e Aquiraz (RMF). Essa rodovia é um importante acesso turístico ao Porto das Dunas, onde estão
o Complexo Turístico Beach Park e
as praias do Japão e Prainha.

VIGIAI E ORAI
Catedral Metropolitana de Fortaleza realiza hoje a Missa de
Ano Novo às 19 horas, presidida
pelo arcebispo, dom José Antonio. No dia 1º de janeiro, católicos terão quatro missas: às 9, 11,
17 e 19 horas. Rezar por um 2021
abençoado é preciso.

SALVAR O
PARTIDO
“O PT na oposição a Sarto é para
salvar o partido da ação oportunista e fisiológica dos que se
acostumaram com gabinetes
palacianos”, diz Deodato Ramalho, ex-presidente da sigla na
Capital. Reagiu à decisão de grupos de recorrerem ao diretório
estadual dessa decisão.



mulheres foram vítimas de feminicídio no País, neste 2020,
segundo dados oficiais. Número preocupa. No Ceará, até ontem, foram 26 casos, sendo 21
no Interior.

ECLETISMO

RITUAL VIRTUAL
A posse do prefeito eleito José
Sarto e dos 43 vereadores eleitos e
reeleitos de Fortaleza ocorrerá de
forma virtual, a partir das 13 horas desta sexta-feira, por causa da
covid-19. Antes, porém, a Câmara
Municipal reelege o presidente da
Casa, Antonio Henrique (PDT).

Mesmo decidindo ser oposição a
Sarto, futura bancada do PT esperava, até o fechamento da coluna, ganhar uma vaga na mesa
eclética que o presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique, costurou. Informava a vereadora reeleita Larissa Gaspar.

HORIZONTAIS_
A novidade na equipe de Sarto foi Flávia Chaves como secretária de Finanças. Ela puxa
barco com mais quatro mulheres. /// Lojas do Centro e dos shoppings de Fortaleza
funcionam hoje até 18 horas. Na sexta, nada de expediente. /// Supermercados fecham

as portas em 1º de janeiro. /// Cerca de 29 mil pessoas passarão pelo Terminal Rodoviário
João Tomé no ﬁm de ano, segundo a Socicam, gestora. Entre locais mais procurados,
Sobral e Juazeiro do Norte. /// Só lembrando: “E aí, fazendo ﬁga para a Mega da Virada?”
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2020 traduzido
em 12 entrevistas

CHARGE \ Clayton

| PÁGINAS AZUIS | Projeto do OP+
reúne reﬂexões publicadas ao longo do ano
Hoje, 31, os leitores do O
POVO+ podem ter acesso a uma
publicação que busca retratar
este ano em 12 entrevistas em
profundidade publicadas nas
Páginas Azuis do O POVO nos
últimos meses. Organizado pelos jornalistas Regina Ribeiro e
Érico Firmo, “2020 traduzido
em 12 entrevistas azuis” está
disponível junto à versão em
PDF do jornal, e traz reﬂexões
de personalidades como Christian Dunker, Silvero Pereira,
Lilia Schwarcz, Patrícia Campos Mello, Miriam Goldenberg e
Luiz Felipe Pondé.
Textos de jornalistas do O
POVO antecedem as entrevistas. Além dos organizadores,
a diretora executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, escreve
sobre “o ano que não cumpriu
o calendário”, e o editor de
Opinião, Guálter George, aborda as ações do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) ao
longo de 2020.
“Nos últimos anos, o jornalismo tem reassumido seu
papel de promover o debate
reﬂexivo sobre a contemporaneidade. As Entrevistas Azuis
do O POVO são um recorte desse espaço de reﬂexão há quase
duas décadas. Neste inédito
2020, as ‘Azuis’, como as páginas são chamadas na Redação,

cumpriram de forma primorosa sua contribuição para a
compreensão dos principais
temas e acontecimentos deste
ano”, aﬁrma a jornalista sênior
Regina Ribeiro.
Ao observar o conjunto de
entrevistas produzidos ao longo do ano, os organizadores
da publicação perceberam que
diferentes temas abordados
têm ressonância em 2021 e até
outros anos pela frente. “Observamos como as questões que
envolvem o feminino nas suas
várias dimensões foram postas
este ano nas Azuis, o debate em
torno da ciência esteve muito
presente, além é claro, dos novos comportamentos que surgiram com a pandemia.”
Érico Firmo reitera a busca
da publicação por interpretar
2020 a partir de grandes entrevistas que abordam o pensamento desses personagens,
“muitas vezes no turbilhão dos
próprios acontecimentos”. “Obviamente que uma publicação
não dá conta de toda a complexidade do que é um ano, ainda
mais um como 2020, mas creio
que essa coletânea oferece um
panorama para reﬂetir acerca
de algumas das questões cruciais que atravessaram esse
ciclo e continuam para 2021”,
aﬁrma o coeditor.
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