
Cícero Martins 
assume PP e estuda 
ser candidato a 
prefeito de Natal

Auxílio de R$ 600 
deve chegar antes 
para quem recebe 
Bolsa Família

Apoiador do presidente Jair 
Bolsonaro, parlamentar quer 
ser o “nome da direita”

Esses cidadãos já estão nas 
bases de dados do governo, o 
que facilita pagamento da ajuda

Os vereadores de Natal aprovaram nesta terça-feira (31), em sessão extraordinária com 
sistema de votação remota, o decreto do prefeito Álvaro Dias que reconhece estado de 
calamidade pública na capital potiguar em razão da pandemia do novo coronavírus. Foi a 
primeira vez que a Câmara de Natal realizou uma sessão através de videoconferência

Dados do Ministério da Cidadania apontam que o Rio Grande do Norte teve redução no número total de famílias beneficiadas 
com o programa federal no primeiro trimestre de 2020, caindo de 338 mil famílias em janeiro para as atuais 333 mil de março
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Felizmente, nesse momento, 
tanto o Estado do Rio Grande 
do Norte como a Prefeitura 

do Natal, como de resto outros 
municípios potiguares, estão 
conscientes e concentrados em ações 
para conter a curva ascendente da 
pandemia do coronavírus prevista a 
partir deste mês de abril.

É justamente quando as 
autoridades sanitárias responsáveis, 
oriundas de competentes quadros 
do Ministério da Saúde, preveem 
um colapso no atendimento de 
emergência de novos casos, o que 
transforma a vida de outros países, 
neste momento, num pesadelo.

Os decretos produzidos nas 
últimas semanas pelo Governo do 
Estado e as ações da Prefeitura do 
Natal, dentro de sua competência, 
foram todos impecáveis, bem-
vindos, em consonância com 
as orientações da Organização 
Mundial da Saúde.

Numa época em que o governo 
federal oscila e desperdiça tempo 
com as decisões contraditórias 
do presidente da República, é 
reconfortante ver as autoridades 
maiores do Estado, a governadora 
Fátima Bezerra, e da capital, o 

prefeito Álvaro Dias, coesos, cada 
um dentro de suas pertinências 
funcionais, travando batalhas 
para levar apoio às camadas mais 
atingidas pelo coronavírus, que são 
os mais pobres e vulneráveis.

Serão tempos difíceis, mas é 
preciso ter convicção dos caminhos 
a seguir. Neste momento, por 
exemplo, levar merenda escolar 
aos estudantes que sabidamente 
fazem suas refeições nas escolas da 
rede pública e aumentar o grau de 
confi namento para resguardar as 
pessoas no momento em que a curva 
pandêmica se acentuar são decisões 
fundamentais.

Sem dúvida, haverá 
incompreensões por muitos, que 
neste momento sofrem infl uências 
deletérias, mas é preciso perseverar 
e demonstrar todo o grau de 
compromisso tanto do governo 

estadual quanto da prefeitura 
da capital em deixar logo para 
trás a crise épica provocada pela 
disseminação de um vírus ainda 
novo para a ciência, mas capaz de 
paralisar nações.

Ao garantir alimentação para 
os estudantes matriculados nas 146 
unidades de ensino do município, 
durante o período de suspensão das 
aulas em decorrência da pandemia 
do coronavírus, o prefeito Álvaro 
Dias mostrou sensibilidade social 
em tempos de tamanha falta de 
empatia para com as camadas mais 
vulneráveis da população.

Da mesma forma, ao baixar mais 
de uma dezena de decretos em tempo 
recorde, a governadora Fátima 
Bezerra se aproximou de metas que 
são caras do ponto de vista de gestão 
pública, lembrando que precisarão 
ser aperfeiçoadas e implementadas 
sempre que necessário. E ela, sem 
dúvida, não hesitará em fazer isso.  

Não é fácil ser gestor neste 
momento, mas é preciso fi rmeza e 
perseverança na hora de agir e, a 
despeito de tudo que a população 
passa neste momento, produzir 
esperança em dias melhores.  E eles 
virão, não tenham dúvida.

Os bons exemplos
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NOTAS & INFORMES
EM BOA HORA I

A Assembleia Legislativa vai 
destinar R$ 2 milhões para o combate 
ao coronavírus. A verba será usada, 
segundo anunciou o presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), na ampliação de leitos de 
UTI do Hospital da Polícia Militar, 
em Natal.

EM BOA HORA II
Além da Assembleia em si, vários 

deputados estaduais já decidiram 
remanejar todas as suas emendas 
para a saúde. Todos os anos, cada 
parlamentar tem direito a uma cota 
de R$ 2 milhões do Orçamento Geral 
do Estado.

JANELA MAIOR
O partido Progressistas pediu 

ao Supremo Tribunal Federal que 
suspenda por pelo menos 30 dias 
o prazo de fi liação partidária para 
aqueles que serão candidatos nas 
eleições deste ano. O motivo é a 
pandemia do novo coronavírus. O 
próximo sábado (4) marca a data 
limite para fi liação.

GEDDEL CONDENADO I
A primeira instância da Justiça 

Federal condenou o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima por improbidade 
administrativa na ação que envolve a 
suposta pressão ao então ministro da 
Cultura, Marcelo Calero, para liberar 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que 
as medidas de combate aos impactos econômicos do 
novo coronavírus já somam 2,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB). De fato, vários anúncios já foram feitos pelo 
governo, com socorro à população mais vulnerável e às 
empresas, mas, na prática, o dinheiro ainda não chegou. O 
auxílio emergencial, apesar do nome, ainda não chegou a 
quem mais precisa e deve começar a ser creditado apenas 
a partir do dia 16 de abril. Já as empresas de médio porte, 
apesar da promessa, ainda não tiveram acesso à linha de 
crédito para pagar os salários de seus funcionários.

Discurso e prática

um empreendimento de luxo em 
Salvador que estava embargado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) – órgão 
vinculado à pasta.

GEDDEL CONDENADO II
A magistrada aplicou ao 

emedebista a cassação dos direitos 
políticos por cinco anos, proibição 
de contratar com o Poder Público 
por três anos e multa de dez vezes o 
valor de sua remuneração à época.

REAJUSTE ADIADO
O presidente Jair Bolsonaro 

anunciou ontem a suspensão por 
60 dias do reajuste de preço dos 
medicamentos no País. A medida 
foi tomada em decorrência da crise 

causada pela expansão dos casos de 
coronavírus no Brasil. O presidente 
destacou que a medida foi tomada 
“em comum acordo com a indústria 
farmacêutica”.

HOSPITAL DE CAMPANHA
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, e o secretário municipal de 
Saúde, George Antunes, visitaram 
ontem o Hospital de Campanha 
que está sendo montado no 
antigo hotel Parque da Costeira 
para atender os pacientes da 
capital acometidos pelo novo 
coronavírus. Segundo a equipe 
técnica, responsável pelas obras, o 
prédio tem condições de entrar em 
atividade dentro de 10 e 15 dias. 
Serão 100 leitos, sendo 10 de UTI.

A
EXPEDIENTE

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  

ALEX VIANA
DIRETOR-PRESIDENTE

EDILSON VIANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LISSANDRA VIANA
DIRETORA FINANCEIRA

ARMANDO VIANA JÚNIOR
PLANEJAMENTO E GESTÃO

TIAGO REBOLO
EDITOR-GERAL

JALMIR OLIVEIRA
EDITOR-ASSISTENTE

MARCELO HOLLANDA
EDITOR DE OPINIÃO

JÚNIOR LINS
EDITOR DE ESPORTES

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE

NATHALLYA MACEDO
SUBEDITORA DE ONLINE

ALAYDE PASSAIA
GERENTE COMERCIAL

GILMARA SOUZA
GERENTE DE CIRCULAÇÃO

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não 
traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre 
problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

SEDE: 84 3027-1690 
REDAÇÃO: 84 98117-5384                       

SOCIAIS: AGORARN                          
CIRCULAÇÃO: GRATUITA84 98117-5384                       

 AGORARN                           AGORARN                          

FILIADO A 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
GORArn

COMERCIAL: 84 98117.1718          EMAIL  : PUBLICA@AGORARN.COM.BR

ARTIGO
Marcelo Hollanda ► Editor de Economia

Independentemente do que diga, ou faça ou desfaça, sua 
excelência o presidente da República, já não é mais possível 
separar, em duas caixinhas, pandemia e economia.
Enquanto a primeira é um fato dado, a segunda está, 

inevitavelmente, comprometida. Já andava mal das pernas 
bem antes de tudo começar e agora, que o paciente baixou na 
UTI, não é possível perder mais um segundo nessa guerra sem 
precedentes na história recente.

Considerando que, até o momento, só as camadas mais 
favorecidas da população, por dinheiro ou infl uência, tiveram 
acesso efetivo a testes para o diagnóstico da covid-19, logo que 
esses casos se instalarem maciçamente junto às camadas mais 
pobres da população, a curva vai disparar, tão certo como a 
chuva cai de cima para baixo.

Na Itália, foi uma questão de dias para isso acontecer e 
na Espanha, também. Em ambos os casos, a explosão nas 
notifi cações foi precedida de negação por parte das autoridades. 
Assim como o presidente Bolsonaro faz por aqui. O problema 
é que os dirigentes negacionistas já mudaram de posição faz 
tempo. Só ele não.

Insiste em se apegar à tese de que os informais precisam 
trabalhar, quando isso já deixou de indicar que conseguirão 
sobreviver sem o consumo de parte da população que já está 
em isolamento. Boa parte desses confi nados, aliás, precisaram 
negociar o pagamento das próprias contas e economizar 
qualquer tostão enquanto a tempestade não dissipar.

O problema é que, enquanto Bolsonaro perde tempo 
investindo contra moinhos, a ajuda para quem já passa forme na 
base da pirâmide social não chega. Patina entre as idas e vindas 
do presidente da República que, querendo ou não, trava a fl uidez 
de ações e intimida ministros.

Sabe-se que, em situação de confi namento social, uma pessoa 
contaminada, mas assintomática, pode passar o vírus para 
duas outras. Fora da situação de confi namento, esse número 
quadriplica e, dependendo da disposição do vetor de zanzar por aí, 
como Bolsonaro fez dias atrás em Brasília, o céu é o limite.

Não vai ser um espetinho de rua ou uma concentração em 
torno de um carrinho de cachorro quente que compensará o risco 
que todos passarão a correr, já sabendo o que os aguarda nas 
urgências dos hospitais.

Inevitavelmente, faltarão respiradores e leitos de UTI 
para todos devido ao colapso de um sistema tradicionalmente 
assolado pelas outras doenças velhas conhecidas dos médicos. 
Ao contrário dessas, porém, a nova versão do coronavírus 
ainda é uma ilustre desconhecida dos cientistas, que correm 
desesperadamente em todo o mundo em busca de solução.

Mesmo que amanhã Bolsonaro peça perdão por vender a 
falácia de que só o fi m do confi namento será capaz de devolver 
trabalho e renda aos mais necessitados, será tarde demais.

Ficar em casa não é um fi m, é um meio. Quem não entende 
isso não está preparado para governar o País.

O mundo está errado?
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Subiu para 5.717 o número de 
casos confi rmados no Brasil da Co-
vid-19, infecção transmitida pelo 
novo coronavírus. O último balanço 
do Ministério da Saúde, divulgado 
nesta terça-feira (31), mostra que 
foram registradas 1.138 novas con-
fi rmações em apenas um dia. As 
mortes pela doença chegam a 201, 
com aumento de 42 óbitos em rela-
ção à ultima contagem. É o maior 
aumento para um dia só desde o 
início da pandemia no País. A taxa 
de mortalidade continua em 3,5%.

Para conter o avanço da pande-
mia, o Ministério da Saúde orienta 
que a população siga em isolamen-
to social, diminuindo assim o ritmo 
de contágio do vírus e evitando 
que o sistema de saúde se sobre-
carregue. A medida vai na mesma 
direção que o recomendado por 
especialistas e pela Organização 
Mundial da Saúde.

As autoridades da Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas) 
também afi rmaram nesta terça-
-feira que as medidas de isolamen-

to social são as mais adequadas 
para reduzir o avanço da pandemia 
do novo coronavírus, que já atinge 
846 mil pessoas em 177 países, 
com mais de 41 mil mortes. 176 mil 
já foram recuperadas.

Na contramão dessas recomen-
dações e contrariando governado-
res, o presidente Jair Bolsonaro 
defende que a população volte ao 

trabalho mesmo durante medidas 
de isolamento social. Questionado 
na manhã de ontem sobre decla-
rações do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, defensor 
das medidas de isolamento social, 
Bolsonaro estimulou apoiadores a 
hostilizarem a imprensa e mandou 
repórteres fi carem quietos. Jorna-
listas que fazem a cobertura diária 

do Palácio da Alvorada se retira-
ram de entrevista concedida pelo 
presidente.

CENÁRIO LOCAL
No Rio Grande do Norte, o nú-

mero de casos confi rmados tam-
bém subiu nesta terça-feira. Ago-
ra, são 82 pacientes no Estado 
com a Covid-19, sendo 42 em Na-
tal. Os casos suspeitos são 1.836 
e outros 405 pacientes tiveram 
o exame com resultado negativo 
(descartados). O RN segue com 1 
óbito registrado.

ÓBITO SUSPEITO
A Secretaria Estadual de Saú-

de Pública (Sesap) abriu investiga-
ção na noite desta terça-feira (31) 
para apurar caso de morte suspeita 
pelo novo coronavírus em Natal. O 
óbito foi de um homem, de 22 anos, 
que estava internado em um hos-
pital privado da capital potiguar.
Segundo a Sesap, o homem estava 
inscrito na lista de casos suspeitos 
de covid-19 no RN.

Ministros da Saúde, Henrique Mandetta, e da Casa Civil, Braga Netto, em coletiva

Brasil tem 201 mortes por Covid-19 
e mais de 5,7 mil casos confirmados
Houve 42 novos óbitos em relação à ultima contagem. É o maior aumento para um dia só desde o 
início da pandemia no País. Taxa de mortalidade continua em 3,5%. No RN, são 82 casos confirmados

Coronavírus

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

O vereador Cícero Martins 
admitiu nesta terça-feira (31) que 
estuda ser candidato a prefeito de 
Natal nas eleições municipais de 
2020. Recém-fi liado ao partido Pro-
gressistas e nomeado presidente 
do diretório da legenda em Natal, 
o parlamentar quer ser o “nome da 
direita” no pleito deste ano.

Eleito em 2016 para o primeiro 
mandato na Câmara Municipal de 
Natal, Cícero Martins é professor, 
dentista e advogado. Apoiador de 
Jair Bolsonaro, rompeu com o PSL 
no início do ano acompanhando a 
decisão do presidente da Repúbli-
ca, que anunciou a criação de um 
novo partido: o Aliança pelo Brasil.

Como o Aliança pelo Brasil não 
poderá disputar as eleições deste 
ano – já que ainda precisa validar 
assinaturas de 500 mil apoiadores 
–, Cícero Martins decidiu se fi liar ao 
Progressistas. Na avaliação dele, o 
partido é o que tem mais identifi ca-
ção com o seu campo ideológico.

A fi liação de Cícero Martins ao 
Progressistas e a nomeação dele 
como presidente do diretório mu-
nicipal da legenda aconteceu na 
última sexta-feira (27). Junto com 
ele, se fi liaram à sigla dezenas de 
lideranças comunitárias. Todos são 
pré-candidatos a vereador.

Cícero afi rma que seu proje-

to político inicial era concorrer à 
reeleição para a Câmara, mas ele 
diz estar sendo estimulado a ser o 
“nome da direita” na eleição para a 
Prefeitura do Natal este ano.

“O grupo do deputado federal 
Beto Rosado, que preside o tercei-
ro maior partido do Brasil, que é o 
Progressistas, enxergou em mim 

a real possibilidade de mudar a 
tradicional política de Natal, as-
sim como o maior combatente da 
esquerda. Com isso, me convidou 
para ser candidato a prefeito de 
Natal, unifi cando todos os partidos 
e pessoas de direita nesse projeto. 
Tenho fi cado balançado a dispu-
tar”, afi rma Cícero.

O vereador diz que o principal 
estímulo para a sua candidatura é 
o fato de, na opinião dele, não ha-
ver nenhum pré-candidato a pre-
feito efetivamente de direita entre 
os postulantes atuais. Além disso, 
ele enxerga pré-candidaturas de 
esquerda, como a da deputada 
federal Natália Bonavides (PT), 
como uma ameaça.

“Acredito que não temos uma 
real candidatura de direita. En-
tão, estou conversando com outros 
partidos que têm identifi cação com 
essa ideologia para montarmos 
uma coalização verdadeiramente 
de direita”, afi rma o parlamentar.

Eleito em 2016 para o 1º mandato na Câmara, Cícero Martins é professor e dentista

Cícero Martins assume PP em Natal e 
estuda candidatura a prefeito em 2020

Eleições

Elpídio Júnior / CMN

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, enca-
minhou ao seu vice, Humber-
to Jacques de Medeiros, uma 
notícia crime do deputado 
federal Reginaldo Lopes (PT) 
movida no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra o presi-
dente Jair Bolsonaro. Caberá 
ao subprocurador-geral anali-
sar se pede o arquivamento ou 
a continuidade do processo.

O parlamentar quer 
enquadrar o presidente no 
artigo 268 do Código Penal, 
que consiste em infringir de-
terminação do poder público, 
destinada a impedir introdu-
ção ou propagação de doença 
contagiosa. O crime tem pena 
de um mês a um ano. A ação 
tem como base encontros do 
presidente com populares e 
declarações que contradizem 
sua equipe de Saúde em re-
lação ao combate ao corona-
vírus.

Na segunda-feira (30), 
o ministro Marco Aurélio 
Mello, relator do pedido no 
STF, encaminhou os autos 
para a Procuradoria-Geral da 
República.

Nesta terça (31), por meio 
de nota, a PGR afi rmou que 
recebeu os autos. “A petição 
seguirá o trâmite normal de 
qualquer procedimento que 
chega à PGR. Ainda não 
houve manifestação do órgão 
ministerial”.

O parlamentar mencio-
na a manifestação no dia 
15 em que Bolsonaro cum-
primentou seus apoiadores. 
Também aditou a ação para 
citar o episódio em que o 
presidente visitou vários co-
mércios locais ainda abertos 
em Brasília e cumprimentou 
populares, tirou selfi es, e de-
fendeu o fi m do isolamento 
contra o coronavírus no co-
mércio.

O Twitter deletou as pu-
blicações do presidente sobre 
o passeio em sua conta.

Aras encaminha
a vice-PGR 
notícia-crime 
contra Bolsonaro

Ministério Público

Subprocurador-geral Humberto

Agência Brasil
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Os vereadores de Natal apro-
varam nesta terça-feira (31), em 
sessão extraordinária com sistema 
de votação remota, o decreto do 
prefeito Álvaro Dias que reconhe-
ce estado de calamidade pública 
na capital potiguar em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 
Também foi aprovada a criação de 
cargos efetivos para a área da saú-
de municipal, de modo a reforçar o 
atendimento à população.

Foi a primeira vez que a Câma-
ra de Natal realizou uma sessão 
através de videoconferência. A vo-
tação foi presidida pelo presidente 
da Casa, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), direto do plenário da Câ-
mara, sem público nas galerias e 
com número limitado de servidores 
para apoio operacional, obedecen-
do recomendação das autoridades 
de saúde para evitar aglomerações. 
“Acho que a Câmara sai na frente 
com uma discussão ampla e ma-
dura e participação dos vereado-
res mesmo fora da Câmara. Hoje 

aprovamos o decreto, ajudando o 
município a tomar iniciativas ágeis 
e autorizamos a nomeação de mais 
profi ssionais para que venham a 
contribuir com essa batalha contra 
esse novo vírus”,  disse Paulinho 
Freire.

Os servidores que participaram 
da sessão seguiram as normas de 
prevenção com uso de máscaras e 
desinfecção com álcool em gel, in-
clusive nos equipamentos. Além 
do presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire, os vereadores 
Franklin Capistrano (PSB), Felipe 
Alves (MDB) e Dickson Nasser Jú-
nior (PSDB) também participaram 
de forma presencial. Outros 21 
parlamentares votaram de forma 
virtual. “A Câmara fez seu dever 
da melhor forma possível, dentro 
das limitações do momento para 
atender à necessidade de se redu-
zir a burocracia para ações emer-
genciais e contratação de mais 
profi ssionais, ou seja, votamos 
duas matérias de fundamental im-

portância”, destacou Felipe Alves.
O decreto editado pelo prefeito 

Álvaro Dias no dia 21 de março, 
e aprovado pela Câmara ontem, 
prevê a adoção de medidas para a 

garantia do isolamento social e a 
proteção às fi nanças públicas em 
meio à necessidade de ampliação 
dos gastos para atendimento à po-
pulação.

Além do decreto e da criação de 
cargos na saúde, outro projeto, que 
trata da aquisição de um imóvel 
da União, foi apreciado pelos vere-
adores. Um pedido de urgência da 
Prefeitura foi recusado.

NOVA CONVOCAÇÃO
Também nesta terça-feira (31), 

o presidente da Câmara, Paulinho 
Freire, anunciou que a suspensão 
das atividades legislativas e ad-
ministrativas será prorrogada até 
o fi m de abril. Inicialmente, este 
prazo se encerraria amanhã.

Nesta quinta-feira (2), os ve-
readores voltarão a se reunir em 
sessão remota para analisar outro 
projeto enviado pelo Executivo. 

“Teremos um projeto a delibe-
rar sobre a prefeitura usar recur-
sos da merenda escolar para com-
prar cestas básicas e entregar aos 
alunos, já que estão com as aulas 
suspensas. Seguiremos os mesmos 
moldes da sessão de hoje (terça-fei-
ra)”, disse Paulinho Freire.

Votação na Câmara Municipal de Natal nesta terça-feira foi por videoconferência

Câmara de Natal aprova calamidade
Foi a primeira vez que a Casa realizou uma sessão através de videoconferência. Nova reunião acontece na quinta

Decreto

Marcelo Barroso / CMN

Os benefi ciários do Bolsa Fa-
mília devem ser os primeiros a 
receber o pagamento do auxílio 
emergencial de R$ 600 (ou R$ 1,2 
mil no caso de mulheres chefes de 
família) aprovado pelo Congresso 
Nacional, de acordo com o Minis-
tério da Cidadania. Por receberem 
uma transferência de renda do go-
verno federal, esses cidadãos já es-
tão nas bases de dados do governo.

O objetivo da pasta é viabilizar 
o primeiro pagamento já na próxi-
ma folha, que começa a ser paga 
em 16 de abril aos benefi ciários. 
Caso não haja tempo hábil, está no 
radar a possibilidade de rodar uma 
folha suplementar para agilizar a 
liberação. Os benefi ciários recebe-
rão apenas a ajuda de maior valor 
– caso seja o auxílio emergencial, 
ele substituirá o Bolsa temporaria-
mente. O programa tem hoje mais 
de 14 milhões de famílias.

Os demais trabalhadores que 
pretendem pleitear o auxílio emer-
gencial não devem se dirigir a ne-
nhuma agência bancária, lotérica 
ou Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) neste momen-
to, uma vez que o governo ainda 
não defi niu como será o cadastro.

O Ministério espera defi nir 
nesta quinta-feira (2) a solução 
tecnológica que será usada para 

cadastrar os trabalhadores infor-
mais que hoje são “invisíveis” à 
administração pública, ou seja, 
não estão nas bases de dados. Esse 
é o maior gargalo na operaciona-
lização do pagamento do auxílio 
emergencial.

Os técnicos ainda não deci-
diram se a autodeclaração será 
por aplicativo ou diretamente no 
banco. Há uma preocupação com 
soluções presenciais, uma vez que 
as autoridades sanitárias reco-
mendam isolamento social como 
medida de combate ao avanço do 
novo coronavírus no País.

Trabalhadores autônomos e 

microempreendedores individuais 
também devem receber mais ra-
pidamente o pagamento do auxí-
lio emergencial, uma vez que são 
facilmente rastreáveis pelo gover-
no. Os trabalhadores autônomos 
contribuem à Previdência e estão 
cadastrados junto ao INSS. O 
Ministério da Economia também 
possui um cadastro das inscrições 
de quem é MEI, que deve ser com-
partilhado com a Cidadania.

O governo pretende usar os 
bancos públicos (Caixa, Banco do 
Brasil, Banco da Amazônia e Ban-
co do Nordeste), além da rede de 
lotéricas e agências dos Correios, 
para acelerar os pagamentos.

MAIA CRITICA
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), criticou a previsão do governo 
de pagar a partir de 16 de abril.

“A palavra ‘emergencial’ não 
me perece, por uma crise do tama-
nho que a gente está vivendo, que 
aguardar até 16 de abril é a me-
lhor solução”, afi rmou Maia.

“Acho que o governo tem toda 
a condição, num trabalho com mu-
tirão, juntando outras estruturas, 
mesmo de forma remota, que con-
siga organizar o pagamento dos 
brasileiros antes”, afi rmou.

Ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania)

Auxílio deve chegar primeiro
para quem recebe Bolsa Família

Emergencial

José Cruz / Agência Brasil
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O Consórcio Nordeste, organi-
zação que reúne os governadores 
dos noves estados da região, criou 
um Comitê Científi co para auxiliar 
os chefes de Executivo na tomada 
de decisões sobre as ações de en-
frentamento à pandemia provoca-
da pelo novo coronavírus, respon-
sável pela covid-19.

O comitê será integrado por 
vários membros de renome, entre 
eles o cientista Miguel Nicolelis, 
o físico e ex-ministro da Ciência 
e Tecnologia, Sérgio Rezende e o 
doutor em Engenharia Elétrica e 
de Computação, diretor do Labo-
ratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS) do Hospital Onofre 
Lopes em Natal, Ricardo Valentim. 
Ele foi  indicado da governadora 
Fátima Bezerra.

Fátima Bezerra destaca a im-

portância do Comitê Científi co 
diante do alto grau de contamina-
ção do novo coronavírus e pelo fato 
de ainda não ser muito conhecido 
pela ciência. “Precisamos manter 
todas as medidas de precaução e 
prevenção. São milhares de mortes 
em todo o mundo. Não podemos 
deixar o problema se agravar. Por 
isso tomamos todas as medidas 
recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde e pelo Ministé-
rio da Saúde”, afi rmou a governa-
dora do RN.

Ela também reforça a necessi-
dade da população atender as reco-
mendações do Governo do RN. “A 
população deve fi car em casa e to-
mar todas as medidas para evitar 
o contágio. Os serviços essenciais 
estão funcionando. Mas a maior 
parte da população deve fi car em 

casa para evitar o aumento dos ca-
sos graves que levam à morte. Da 
parte da administração do RN es-
tamos fazendo tudo para proteger 

o cidadão e a vida. E, agora, defi ni-
mos a criação do Comitê Científi co 
junto com os demais governadores 
para buscar medidas de superar as 

difi culdades e voltarmos à normali-
dade”, enfatizou.

Comitê fará reuniões perió-
dicas com autoridades científi cas 
brasileiras e de outros países, a 
exemplo da Itália, da Alemanha e 
da China, para discutir soluções na 
tentativa de frear a disseminação 
de casos da Covid-19. Além disso, 
emitirá boletins com os números 
da região relativos à doença e di-
vulgará orientações baseadas nas 
pesquisas realizadas pelo grupo.

O Comitê ainda está em for-
mação, mas já conta 13 membros, 
incluindo um indicado por cada es-
tado, e deve permanecer ativo até o 
fi nal da pandemia. “É uma guerra. 
Precisamos de apoio científi co para 
vencê-la”, afi rmou o governador da 
Bahia, Rui Costa, presidente do 
Consórcio.

Ricardo Valetim é diretor do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) 

Consórcio do Nordeste elabora comitê  
científico para pesquisar novo coronavírus
Grupo formado por cientistas e pesquisadores vai auxiliar governadores do Nordeste nas ações de enfrentamento da covid-19; 
representante do RN será Ricardo Valentim, diretor do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da UFRN

Estudo

Elisa Elsie / Ascom
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Em meio à pandemia do novo 
coronavírus, responsável pela co-
vid-19, a doença com efeitos deleté-
rios para a saúde pública e que, nos 
últimos dias, também tem gerado 
estagnação da renda dos potigua-
res – com redução das atividades 
comerciais e do setor produtivo –, 
mais de cinco mil famílias perde-
ram o benefício do programa Bolsa 
Família no Rio Grande do Norte 
em 2020. O número é referente aos 
cortes dos benefi ciários entre janei-
ro e março deste ano, o que repre-
senta redução total de R$ 998 mil 
nos repasses federais. Os números 
foram obtidos com o Ministério da 
Cidadania.

Até março deste ano, o Rio 
Grande do Norte tem 333.089 be-
nefi ciários do Bolsa Família. Isso 
representa R$ 63,7 milhões em 
pagamentos no período. Em ja-
neiro deste ano, no entanto, eram 
338.754 benefi ciários e um valor 
total de R$ 64,7 milhões. O valor de 
março de 2020 foi 7,68% menor que 
no mesmo mês de 2019, que regis-
trou distribuição de R$ 69 milhões 
para 358 mil pessoas. 

Uma análise da agência Núcleo 
(de jornalismo de dados) constatou 
que, em fevereiro de 2020, o nú-
mero de famílias benefi ciadas em 
5.570 municípios de todo o País 
era de 13,21 milhões. Em março, 
esse montante caiu para 13,05 mi-
lhões. No comparativo anual, entre 
março de 2020 e o mesmo mês em 
2019, a queda é de 7,6%, num total 
de 702 mil famílias.

O programa de transferência 
de renda, criado em 2003, é a prin-
cipal ferramenta federal de com-
bate à extrema pobreza e à desi-
gualdade no país, mas ao longo dos 
últimos meses vêm sofrendo com 
desajustes e já excluiu milhares de 
benefi ciários.

Entre 2018 e 2019, houve que-
da de 17.754 famílias inscritas 
no número de inscritos no Bolsa 
Família no Rio Grande do Norte. 
Eram 357.062 benefícios em 2018, 
mas em dezembro do ano passado o 
número foi de 339.308 famílias.

Criado em 2003, o programa 
atende famílias com fi lhos de até 
17 anos em condições de pobreza 
(renda entre R$ 89,01 e R$ 178) e 

extrema pobreza (renda até R$ 89).

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Os benefi ciários do Bolsa Famí-

lia devem ser os primeiros a rece-
ber o pagamento do auxílio emer-
gencial de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil no 
caso de mulheres chefes de família) 
aprovado pelo Congresso Nacio-
nal, de acordo com o Ministério 

da Cidadania. Por receberem uma 
transferência de renda do governo 
federal, esses cidadãos já estão nas 
bases de dados do governo.

O objetivo da pasta é viabilizar 
o primeiro pagamento já na próxi-
ma folha, que começa a ser paga 
em 16 de abril aos benefi ciários. 
Caso não haja tempo hábil, está no 
radar a possibilidade de rodar uma 

folha suplementar para agilizar a 
liberação. Os benefi ciários recebe-
rão apenas a ajuda de maior valor 
- caso seja o auxílio emergencial, 
ele substituirá o Bolsa temporaria-
mente. 

Os demais trabalhadores 
que pretendem pleitear o auxílio 
emergencial não devem se dirigir 
a nenhuma agência bancária, lo-
térica ou Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) neste 
momento, uma vez que o governo 
ainda não defi niu como será o ca-
dastro. O governo pretende usar os 
bancos públicos (Caixa, Banco do 
Brasil, Banco da Amazônia e Ban-
co do Nordeste), além da rede de 
lotéricas e agências dos Correios, 
para acelerar os pagamentos.

O presidente Jair Bolsonaro 
ainda precisa sancionar o projeto 
de lei e editar um decreto regula-
mentando a operação. Além disso, 
uma Medida Provisória, com vi-
gência imediata, abrindo crédito 
extraordinário para os pagamentos 
também precisa ser publicada. A 
intenção do governo é viabilizar es-
sas etapas nos próximos dias.

O programa federal transferiu R$ 63,7 milhões para o RN no mês de março

Governo federal corta mais de cinco mil 
beneficiários do Bolsa Família no RN
Dados do Ministério da Cidadania apontam que o Rio Grande do Norte teve redução no número total de famílias beneficiadas 
com o programa federal no primeiro trimestre de 2020, caindo de 338 mil famílias em janeiro para as atuais 333 mil de março

Auxílio

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 21ª Região (TRT-RN) 
autorizou nesta terça-feira (31) o 
desbloqueio e a consequente devo-
lução de R$ 1,3 milhão ao Governo 
do Estado para ações de combate 
ao novo coronavírus. O valor é re-
ferente a uma segunda parcela de 
março de 2020 de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs).

A decisão foi assinada pelo 
presidente do TRT-RN, desembar-
gador Bento Herculano, em atendi-
mento a ofício do executivo estadu-
al, para que o valor seja repassado 
diretamente à pasta da saúde do 
Estado.

O presidente Bento Herculano 
justifi cou a decisão com o argumen-
to de que “o direito à vida é o bem 
mais relevante de todo ser huma-
no”. 

Segundo ele, foram considera-
dos ainda outros dois aspectos: a 
inesperada eclosão do estado de ca-

lamidade sanitária que vive o Rio 
Grande do Norte e as limitações 
fi nanceiras do Estado.

Ainda de acordo com a decisão, 
o Governo deve honrar com os pa-
gamentos das RPVs, de maneira 

que, ao fi nal do exercício 2020, os 
valores fi rmados no termo de com-
promisso com o TRT-RN tenham 
sido quitados, para que possam 
chegar aos benefi ciados por meio 
do Tribunal.

Decisão foi assinada nesta terça-feira (31) pelo desembargaador Bento Herculano

TRT autoriza destinação de R$ 1,3 
mi para combate ao coronavírus

RPVs

José Aldenir / Agora RN

A Divisão de Precatórios do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN) registrou no primei-
ro trimestre de 2020 o pagamento 
de R$ 56 milhões em precatórios 
para 608 benefi ciários. O valor é 
equivalente a tudo que foi pago pe-
la unidade em todo o ano de 2014. 

O juiz auxiliar da Presidência 
do TJ potiguar e responsável pela 
Divisão, Bruno Lacerda, chama a 
atenção para o seguinte aspecto: o 
pagamento é registrado pelo setor 
quando o valor que cabe a um pro-
cesso ou credor fi ca disponível para 
o pagamento do respectivo débito. 
O setor trabalha diariamente na 
individualização das contas. Cada 
precatório vai para uma conta pró-
pria, específi ca, individualizada.

“O pagamento é feito, portan-
to, quando o dinheiro vai para a 
conta criada para aquela pessoa 
que aguarda o pagamento corres-
pondente, e então a gente pode se-
guir para a próxima conta, sempre 
observando a ordem cronológica 

dos pagamentos”, explica o magis-
trado. 

Há quem retire o dinheiro as-
sim que é depositado ou prefi ra 
deixá-lo na conta. Nesta segunda-
-feira (30), o juiz assinou 60 ordens 
de pagamento que ultrapassaram 
R$ 5,5 milhões para credores su-
perpreferenciais (pessoas portado-
ras de doença grave e maiores de 
60 anos de idade). Com esse novo 
aporte, a quantia de pagamentos 
de precatórios, neste momento, de-
ve passar dos R$ 60 milhões.

Valor befi ciará um total de 608 pessoas

TJRN paga R$ 56 milhões 
em precatórios em 2020

Processo

José Aldenir/AgoraRN
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AQUALIMA FABRICACAO DE AGUAS EIRELI
LICENÇA SIMPLIFICADA

AQUALIMA FABRICAÇÃO DE ÁGUAS EIRELI: 32.053.568/0001-67, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplifi cada – LS, para uma Fabrica de Água Envasada, localizada no Sitio Alto Alegre, 60, Zona 
Rural, CEP 59.740-000, Rafael Godeiro - RN.

Maria Naureni Nunes Leite
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
16/03/2024, para extração mineral de Feldspato e Quartzo em uma área de 2,19 hectares, na localidade 
Sítio Barra Salgada (garrotes), zona rural, Carnaúba dos Dantas – RN. A área do empreendimento en-
contra-se inserida no processo DNPM: 848.653/2011

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
CLIVERSON FERREIRA DE ARAUJO, CPF 009.744.794-38, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA – LS N° 2014-074913/TEC/LS-0162, para extração de areia, 
numa área de 2,0 hectares, inserida na poligonal do Processo DNPM 848.157/2014, localizada no leito 
do Riacho Olho d’água, Sítio Jenipapeiro, zona rural do município de Carnaubais-RN.

CLIVERSON FERREIRA DE ARAUJO 
Requerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 

EÓLICA LANCHINHA S.A., CNPJ 14.603.978/0001-52, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação 
da Licença de Operação, com prazo de validade até 31 de Março de 2026, em favor do empreen-
dimento Parque Eólico Lanchinha, localizado na Zona Rural do Município de Tenente Laurentino 
Cruz/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HUDSON PERGENTINO DE ARAÚJO, CNPJ/MF: 09.074.791/0001-79, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Regularização de Operação 2019-145091/TEC/LRO-0319 com prazo de validade até 
17/03/2022, em favor do empreendimento com atividade para Fabricação e comercialização de car-
vão vegetal, localizada no Sítio Montanhas, s/n, Zona Rural, CEP: 59.300-000, Caicó/RN.

Hudson Pergentino De Araújo
Proprietário

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, João 
Câmara-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada 
para a prestação de serviços de publicação de Atos Ofi ciais emanados do SEST SENAT, através de jornal regular, 
com tiragem de grande circulação semanais no Estado do Rio Grande do Norte, no caderno de espaço específi co 
de publicação de editais e anúncios ofi ciais, de matérias de interesse do SEST SENAT – DN 128 – João Câmara/
RN, tais como extratos de editais, aviso de resultado, anuncio de processo seletivo e outros congêneres (em preto 
e branco), cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 05/05/2020 às 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do SEST 
SENAT João Câmara/RN, até o dia 04/05/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado Av. Antônio Severiano 
Câmara, 2250 – Km 102 BR 406 –  Bairro São Francisco - João Câmara/RN ou solicitar através do e-mail licitacao.
dn128@sestsenat.org.br.

Tatiane Ferreira de Faria
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00005/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, 
João Câmara-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa 
Especializada para prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para cotação, 
reservas e fornecimento de passagens aéreas nacionais, ao SEST SENAT Unidade DN 128 – João Câmara/
RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 06/05/2020 às 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT João Câmara/RN, até o dia 05/05/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado Av. Antônio 
Severiano Câmara, 2250 – Km 102 BR 406 –  Bairro São Francisco - João Câmara/RN ou solicitar através 
do e-mail licitacao.dn128@sestsenat.org.br.

Tatiane Ferreira de Faria
Presidente da Comissão de Licitação

A Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (Uern) sus-
pendeu por tempo indeterminado 
o calendário universitário 2020, 
previsto para ter início no próximo 
dia 6 de abril. A decisão ocorreu du-
rante reunião realizada por video-
conferência nesta terça-feira (31), 
conduzida pela reitora em exercício 
Fátima Raquel e com participação 
de pró-reitores, diretores de uni-
dades acadêmicas, representante 
do Fórum dos Chefes de Depar-
tamento e o Diretório Central dos 
Estudantes.

A proposta da suspensão foi 
apresentada pela reitora em exer-
cício Fátima Raquel na abertura 
da reunião e endossada pelos parti-
cipantes que haviam feito consulta 
aos departamentos e categoria es-
tudantil, que também se posiciona-
ram pela suspensão do calendário.

A decisão levou em considera-
ção o estado de pandemia do novo 
coronavírus e as orientações da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e decretos federais e estadu-
ais sobre as medidas de prevenção 
ao contágio pelo vírus, bem como a 
portaria da Fuern que estabeleceu 
orientações acadêmicas e admi-
nistrativas quanto às medidas de 
proteção para o enfrentamento da 
pandemia.

Nesta terça-feira (31), o Comitê 
de Enfrentamento ao Novo Coro-

navírus da Uern orientou a sus-
pensão do calendário universitário, 
levando em consideração a expec-
tativa do pico de contaminação no 
Brasil ser esperado para os meses 
de abril e maio, e a difi culdade de 
acesso às tecnologias educacionais 
por grande parte dos estudantes da 
Uern.

“Em todas as nossas decisões, 
nossa principal preocupação é com 
os nossos estudantes. Sabemos 
da realidade em que a maioria de 
nossos estudantes só têm acesso à 
internet pelo celular e um grande 
número mora em regiões de difícil 
acesso a uma rede de internet, o 
que inviabiliza a possibilidade de 
aulas on-line. Não sabemos quanto 
tempo essa pandemia vai durar, 
o que sabemos é que precisamos 

preservar nossa comunidade e 
dar condições para que nossos es-
tudantes recebam uma educação 
superior de qualidade, que é o com-
promisso maior da Uern”, afi rmou 
a reitora Fátima Raquel.

No último sábado (28), a insti-
tuição comunicou a morte do pro-
fessor Luiz Di Souza, do Departa-
mento de Química. Ele é primeira 
vítima fatal do novo coronavírus no 
Rio Grande do Norte. O corpo do 
docente foi enterrado em caixão la-
crado, sem velório e com a presença 
de quatro familiares na noite deste 
domingo (29).  Luiz tinha 61 anos e 
era diabético. 

Há ainda uma professora da 
instituição que enfrenta tratamen-
to contra a covid-19 em um hospi-
tal de Mossoró.

O Instituto de Gestão das 
Águas do RN (Igarn) divulgou re-
latório  que as reservas hídricas do 
estado chegaram a 1,3 bilhão de 
metros cúbicos, o que corresponde 
a 30,56% da capacidade total, que 
é de 4.376.444.842 m³.

Os dados são do Igarn, que 
monitora 47 reservatórios com ca-
pacidade superior a 5 milhões de 
metros cúbicos de água.

No domingo (29), o açude Apa-
nha Peixe, com capacidade para 10 
mil m³, localizado em Caraúbas, 
sangrou. Este foi o sétimo reser-
vatório monitorado pelo Igarn a 
sangrar nesta quadra invernosa. 
Os outros que já atingiram 100% 
das suas capacidades são: açude 
Dourado, localizado em Currais 
Novos; o açude do município de En-

canto; Riacho da Cruz II, localizado 
em Riacho da Cruz; açude Pataxó, 
localizado em Ipanguaçu; açude 
Beldroega, localizado em Paraú e 
Santo Antônio de Caraúbas, locali-
zado em Caraúbas.

A barragem Armando Ribei-
ro Gonçalves, maior reservatório 
estadual, com capacidade para 

2.373.066.510 m³, acumula atu-
almente 703.757.167 m³, percen-
tualmente, 29,66% do seu volume 
máximo. No fi nal de março de 
2019, o reservatório acumulava 
551.616.000 m³, o que em termos 
percentuais representa 22,98% da 
capacidade total do manancial.

Já a barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior reservatório 
do Estado, com capacidade para 
599.712.000 m³, acumula atual-
mente 169.879.910 m³, percentual-
mente, 28,33% da sua capacidade 
total.

A barragem Umari, localiza-
da em Upanema, com capacidade 
para 292.813.650 m³, acumula 
atualmente 134.102.955 m³, o que 
representa 45,8% do seu volume 
máximo de acumulação.

Decisão ocorreu em reunião realizada por videoconferência nesta terça-feira(31)

Barragem Encanto “sangrou” dia 5

Uern suspende calendário de
2020 por tempo indeterminado

Reservas hídricas no RN estão 
com 30% da capacidade total

Medida adia a abertura do semestre previsto para acontecer no próximo 
dia 6 de abril; covid-19 matou professor da instituição no sábado (29)
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LAVE AS MÃOS
COM FREQUÊNCIA

EVITE AGLOMERAÇÕES
E CONTATO DIRETO

EVITE CONTATO
COM OBJETOS

NÃO HIGIENIZADAS

EVITE LEVAR A
MÃO À BOCA, 

NARIZ E OLHOS

EVITE LEVAR A
MÃO À BOCA, 

NARIZ E OLHOS

EVITE LEVAR A
MÃO À BOCA, 
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MÃO À BOCA, 
EVITE LEVAR A
MÃO À BOCA, 
EVITE LEVAR A
MÃO À BOCA, 
EVITE LEVAR AEVITE LEVAR ACUBRA O ROSTO

ADAQUADAMENT

MEDIDAS PARA EVITAR  e
combater O CORONAVÍRUS

CASO PERCEBA
OS SINTOMAS,

PROCURE
IMEDIATAMENTE

UM MÉDICO

VEREADOR

mauriciogurgelf

A Fifa confi rmou que estuda 
criar um mecanismo para ajudar 
o futebol mundial durante a crise 
causada pela pandemia do novo 
coronavírus. A entidade máxima 
do futebol apresentou um plano de 
colocar à disposição cerca de USS$ 
1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhões) das suas 
reservas com o intuito de propor-
cionar um auxílio à comunidade 
do futebol por todo o mundo para 
superar possíveis perdas causadas 
pela paralisação de campeonatos.

“O valor refl ete sobre as pos-
sibilidades de proporcionar uma 
ajuda à comunidade do futebol por 
todo o mundo”, afi rmou a Fifa. Em 
todo o mundo, a maioria das ligas 
nacionais estão paralisadas no mo-
mento. 

Apenas continuam em disputa 
campeonatos de países pouco ex-
pressivos como Nicarágua, Bielo-

-Rússia e Burundi.
A criação deste mecanismo de 

auxílio já é uma resposta de um 
grupo de trabalho criado no último 
dia 18. Um dia depois do anúncio 
do adiamento da Eurocopa de 
2020, a Fifa reuniu membros da 
entidade e confederações de futebol 
pelo mundo para estudar o impac-
to da crise do coronavírus sobre o 
futebol. A preocupação recai princi-
palmente sobre as quedas de recei-
ta com bilheteria, cotas de televisão 
e patrocínio.

Estudo divulgado recentemen-
te pela consultoria KPMG avalia 
que o possível cancelamento do 
calendário do futebol europeu po-
de causar um impacto de R$ 20,9 
bilhões nas cinco principais ligas 
europeias: Inglaterra, Espanha, 
Itália, Alemanha e França. 

O refl exo da crise será sentido 

também nas contratações de joga-
dores, já que os clubes terão menos 
recursos para trazer reforços.

A Fifa também sinalizou a 
criação de um “potencial fundo de 
apoio”. Os detalhes sobre este pro-

jeto deve ser anunciados somente 
nos próximos dias. O formato da 
operação, assim como os detalhes 
deste recurso fi nanceiro estão em 
estudo por parte da própria Fifa, 
junto com confederações nacionais 

e os patrocinadores da entidade.
Na semana passada, o presi-

dente da Fifa, o suíço Gianni Infan-
tino, avisou que o mundo do futebol 
deve se preparar para o pior dos 
impactos causados pela pandemia, 
mas que a entidade fará de tudo 
para ajudar. 

Enquanto a Fifa se organiza 
para ajudar o futebol, os principais 
clubes do mundo têm se mobilizado 
para reduzir salários. O Barcelona 
aceitou ter um desconto de 70% nos 
vencimentos para evitar que um 
prejuízo maior. 

No Brasil, os acordos têm sido 
costurados em cada clube. A única 
determinação fechada em âmbito 
nacional é a adoção de férias cole-
tivas por 20 dias a partir de 1.º de 
abril. Depois desse prazo, é possí-
vel que cada equipe dê mais 10 dias 
de descanso para os jogadores.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, dzi que o futebol deve se preparar para o pior

Fifa estuda investir R$ 7,8 bilhões para 
ajudar o futebol mundial durante crise
Federação Internacional de Futebol confirmou que estuda criar um mecanismo para ajudar o futebol mundial durante a crise 
causada pela pandemia do novo coronavírus; futebol europeu prevê prejuízo de mais de de R$ 20 bilhões para 2020
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