
Proposta de deslocar os recursos para custeio de campanhas eleitorais para ações de combate à pandemia de Covid-19 consta 
em 11 projetos de lei apresentados desde março, mas até agora nenhuma foi pautada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia
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Nenhum dos presidentes 
que ocuparam o Planalto 
desde a redemocratização 

teve um ministro da Justiça tão 
fi el e resiliente aos humores de seu 
presidente quanto Sérgio Moro.

De fato, o ex-juiz da Operação 
Lava Jato foi o que mais abriu 
inquéritos para proteger o seu chefe, 
mesmo depois de ser humilhado 
publicamente por ele algumas vezes.

Foram 12 inquéritos contra 
a honra do chefe, para ser mais 
preciso, contra quatro abertos pelo 
ministério da Justiça durante 
o período de Michel Temer; três 
durante os dois governos de Dilma 
Roussef e dois em ambos governos 
de Lula.

Na época de FHC, que governou 
o País por oito anos, o Ministério da 
Justiça não levou a cabo um único 
inquérito dessa natureza, embora 
o então presidente vivesse sendo 
esculhambado por seus adversários 
políticos.

O que explica isso foi a 
incomensurável determinação de 
Moro de permanecer no governo 
Bolsonaro, depois da arriscada 
operação de sair de uma carreira 
na qual havia se notabilizado pela 
caça aos corruptos, colocando-se à 

serviço de uma incógnita egressa do 
baixo claro do Congresso Nacional.

O dia seguinte ao pedido de 
demissão de Moro só fi zeram 
confi rmar o relacionamento de 
conveniências que ambos vinham 
mantendo até que o ex-ministro caiu 
atirando. E seu chefe foi a público 
lavar a roupa suja, como acontece 
com pessoas traídas que vão para 
um programa popular de TV expor 
suas constrangedoras situações.

Não parou no dia seguinte, 
com mensagens trocadas em rede 
social, nas quais barganhas foram 
expostas, como se Moro já não 
soubesse desde o início que seu chefe 
quisesse passe livre para usar os 
órgãos de controle estritamente a 
seu favor e contra os inimigos.

Moro só aceitou porque, claro, 

aspirava voos maiores, entre eles a 
cadeira do decano Celso de Mello, 
no Supremo, que se aposenta agora 
em novembro, ou, quem sabe, a 
cadeira do chefe em 2022.

Mas o fato é qu,e ao retirar dois 
ministros populares de seu governo 
em questão de semanas – Saúde e 
Justiça –, Bolsonaro fi nalmente foi 
coerente ao que sempre desejou: um 
clã no comando do país.

E com ministros totalmente 
submissos a ele, coisa inédita 
nesse grau em relação aos últimos 
presidentes que ocuparam 
o Planalto, entre os quais a 
própria Dilma Roussef, como o 
próprio Moro admitiu em seu 
pronunciamento de despedida.

Nesse dia, a mídia esqueceu 
por horas seguidas a pandemia 
que inicia sua trágica escalada 
pelo País, deixando como lelago a 
pobreza política em meio à tragédia 
sanitária.

Ou, como sentenciou no ano 
passado a alta comissária dos 
Direitos Humanos da ONU, 
Michelle Bachelet, ao comentar uma 
defesa de Bolsonaro da ditadura 
de Augusto Pinochet no Chile, que 
matou 300 mil pessoas:

“Sinto pena do Brasil”.

Melancólica despedida

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
IN MARINHO WE TRUST

Após tomar as rédeas da 
negociação com o Congresso na 
reforma da Previdência, no ano 
passado, quando ainda assessorava 
Paulo Guedes, Marinho ganhou a 
confi ança de Bolsonaro. Alçado a 
ministro, passou a fazer parte de um 
núcleo de conselheiros mais próximos 
do presidente.

PAC DO MARINHO
Guedes e sua equipe batizaram, 

internamente, o plano Pró-Brasil de 
“PAC do Marinho”, numa referência 
ao Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) de obras públicas 
dos governos do PT.

DILMA 3
Outro apelido do programa é 

“Dilma 3”, em referência ao PAC, 
que foi liderado por Dilma Rousseff 
quando ela ainda era ministra, antes 
de ser presidente. As obras do PAC 
foram alvos de críticas porque, entre 
outros motivos, começavam com um 
orçamento e, quando terminavam, 
tinham um custo duas ou três vezes 
maior. O temor entre técnicos é que 
isso se repita caso a ala política ou 
militar do governo force a barra para 
turbinar o plano na ânsia de dar uma 
sinalização de retomada.

FURA TETO DE GASTOS

Auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro reclamam 
da “visão fi scalista” do Ministério da Economia e da falta 
de um contraponto econômico dentro do governo, como 

havia antes da criação do superministério sob a alçada de Paulo 
Guedes. É neste cenário que tem crescido o nome do ministro 
potiguar Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), que 
defende o programa Pró-Brasil, que prevê expansão de gastos 
públicos como estratégia para a retomada econômica no pós-
pandemia.

Guedes x Rogério

O ministro da Economia afi rmou 
a auxiliares que Rogério Marinho 
foi o articulador do programa 
e foi chamando “um a um” os 
ministros para comprarem a ideia e 
emplacar uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) “fura teto de 
gastos”, a regra fi scal que o impede o 
crescimento das despesas acima da 
infl ação. A interlocutores, o Marinho 
negou que Guedes tenha falado 
na sua frente sobre BC e nega o 
rompimento.

CONVERGÊNCIA
A expectativa em parte do 

governo é de que haverá uma 
convergência de ideias em torno 
da necessidade dos investimentos 
públicos para a retomada econômica 

após a crise, o que está sendo feito no 
mundo todo devido ao aumento da 
aversão ao risco. O maior exemplo, 
na avaliação dos defensores desse 
quadro, é decisão da Boeing de 
desistir de comprar a Embraer.

DESASTRE
Depois da desastrosa 

apresentação do Plano Pró-Brasil, 
sem dados técnicos e com gráfi cos 
considerados apenas ilustrativos, o 
clima na área econômica era de alívio 
pelo fato de nenhum integrante da 
equipe econômica ter sentado à mesa 
ao lado do ministro da Casa Civil, 
Walter Braga Netto, endossando o 
anúncio. Um integrante da equipe 
econômica disse que só faltou colocar 
o “selo” de “Dilma 3” no Pró-Brasil.
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Em dois anos, os partidos políticos perderam 1 milhão 
de fi liados, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Em março de 2018, as legendas tinham, ao todo, 16,6 
milhões de fi liados. Em março deste ano, eram 15,6 milhões 
de pessoas registradas em algum dos 32 partidos em fun-
cionamento no País. Tal esvaziamento é interpretado como 
mais um sintoma da disfuncionalidade do atual sistema 
partidário.

A signifi cativa queda do número de fi liados evidencia a 
difi culdade que as legendas têm para atrair e reter fi liados. 
Nos últimos dois anos, em números absolutos, o MDB foi o 
partido que mais perdeu fi liados. Foram menos 268,7 mil 
registros no período. Mesmo com a queda, a sigla continua 
tendo o maior número de fi liados entre todos os partidos. O 
MDB tem hoje 2,1 milhões de fi liados.

O segundo partido que mais perdeu fi liados foi o Pro-
gressistas (165,4 mil), seguido de PDT (131,4 mil), PTB 
(126,1 mil), DEM (120,7 mil), PT (110,9 mil) e PSDB (92,3 
mil). Em número de fi liados, o PT continua sendo o segundo 
maior partido (1,47 milhão), seguido de PSDB (1,36 milhão) 
e PP (1,27 milhão).

Nos últimos dois anos, o PSL, partido pelo qual o pre-
sidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, teve um saldo 
positivo de fi liados. Foram 116,7 mil membros a mais desde 
março de 2018, quando o então deputado se fi liou ao partido 
presidido por Luciano Bivar (PE). No entanto, desde que o 
presidente Jair Bolsonaro deixou a sigla e anunciou a cria-
ção de um partido próprio, o Aliança pelo Brasil, o número 
de fi liados ao PSL caiu. Hoje, o partido de Bivar tem 344,3 
mil membros. Em outubro do ano passado, eram 349,2 mil.

Além da redução do número de fi liados, há outro dado 
impressionante a respeito do baixo grau de comprometi-
mento com as siglas. Realizado em 2017, levantamento do 
Movimento Transparência Partidária identifi cou que, de 
cada 10 mil fi liados, apenas 34 faziam contribuições fi nan-
ceiras a uma legenda.

Partidos perdem 1 milhão 
de filiados em dois anos

Democracia

Em março, eram 15,6 milhões de pessoas registradas em algum partido

Waldemir Barreto / Agência Senado
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Para analista político, projeto 
de potiguar é uma “fantasia”

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, partiu para o ataque con-
tra o potiguar Rogério Marinho, 
ex-secretário especial de Previdên-
cia e Trabalho e atual ministro do 
Desenvolvimento Regional. Eles 
eram aliados.

Contrariado com o que chama 
de deslealdade, Guedes alertou 
Jair Bolsonaro e o ministro Braga 
Netto (Casa Civil) para o fato de 
que o programa Pró-Brasil não sai-
rá do papel por causa do alto custo.

O ministro da Economia se 
indignou com as articulações de 
Marinho. Com a crise do coronaví-
rus, o ex-parceiro de Ministério da 
Economia, responsável por coorde-
nar as reformas trabalhista e pre-
videnciária, passou a procurar co-
legas de Esplanada, especialmente 
militares. Nas conversas, Marinho 
dizia que “era hora da gastança”, 
em contraponto à política austera 
de Guedes.

Essa estratégia seria uma for-
ma de estimular a economia em 
meio à crise do coronavírus. Gue-
des então se viu então duplamente 
traído. A gota d’água, no entanto, 
foi a proposta de Marinho. O mi-
nistro do Desenvolvimento Regio-
nal prevê 21 mil empreendimen-
tos, a um custo total de R$ 185 
bilhões até 2024.

Desse total, são R$ 157 bilhões 
em novas obras. A ideia seria com-
plementar o Orçamento do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional 
em R$ 33 bilhões —dos quais R$ 7 
bilhões a mais neste ano.

Para Guedes, a manobra seria 
uma tentativa de Marinho de se 
cacifar ao lado de Bolsonaro e mi-
litares. Estariam no horizonte, na 
visão dele, voos mais altos, como 
até tomar sua cadeira.

Por causa das divergências, 
Paulo Guedes tem sido considerado 
nos bastidores a “bola da vez” da 
fritura no governo. Interlocutores 
apontam que o ministro da Eco-
nomia teve uma conversa ríspida 
com Rogério Marinho no Palácio do 
Planalto, acusando o ex-auxiliar de 
atrapalhar a atuação do Banco Cen-
tral na crise e na política de juros.

O diálogo foi trocado quando 
os dois ministros, agora desafetos, 
se encontraram para o pronuncia-
mento do presidente Jair Bolsona-
ro, na sexta-feira (24), depois da 
demissão de Sérgio Moro do Mi-
nistério da Justiça e da Segurança 
Pública. A desavença envolvendo 
o outro “superministro” do gover-
no coloca mais lenha na fogueira 
da crise política que o presidente 
enfrenta.

O presidente estaria dispos-
to a dar um “cavalo de pau” no 
seu governo e aposta no Plano 
Pró-Brasil, baseado em obras e 
investimentos com dinheiro pú-
blico, para recuperar o País na 
fase pós-pandemia. Essa mudan-
ça de rumo envolve ainda a apro-
ximação com parlamentares do 
Centrão, bloco informal do Con-
gresso que não gosta de Guedes 
e defende o aumento dos gastos 
públicos.

Nos bastidores, a área econômi-
ca vê uma articulação de Marinho 
com parlamentares para colocar 
em Guedes o carimbo de insensí-
vel com os pobres. O ministro da 
Economia tem rebatido as críticas 
ao dizer a interlocutores que partiu 
dele próprio a ideia de criação do 
auxílio emergencial aos trabalha-
dores informais, combinando com 
presidente para subir o valor e che-
gar aos R$ 600.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão em rota de colisão

Chamado de “traidor” por Paulo Guedes, 
Rogério tenta voo solo junto a Bolsonaro
Defensor do projeto Pró-Brasil, que contraria política austera do ministro Paulo Guedes a partir da expansão do gasto público, 
Rogério Marinho se indispôs com antigo aliado. Programa seria uma forma de estimular economia em meio à crise da Covid-19

Plano Pró-Brasil

Edu Andrade / Ministério da Economia

Em artigo publicado no jor-
nal Folha de S. Paulo neste do-
mingo (26), o jornalista e escritor 
Elio Gaspari classifi cou o projeto 
defendido por Rogério Marinho 
como uma “fantasia”.

O analista escreveu que, com 
o Pró-Brasil, o projeto neoliberal 
de Paulo Guedes foi atingido 
por um “meteoro”. “Para um 
ex-aluno da Universidade de 
Chicago, Guedes vive um pe-
sadelo ao ouvir gente dizendo 

que o Pró-Brasil é um Plano 
Marshall. Quem acha isso con-
funde guindaste com girafa. (...) 
Noutra analogia, o programa 
seria comparável ao New Deal 
americano dos anos 1930 do sé-
culo passado. Para isso, seria ne-
cessário colocar no mesmo pódio 
Jair Bolsonaro (que extinguiu o 
Ministério do Trabalho) e o pre-
sidente Franklin Roosevelt, que 
redesenhou as relações traba-
lhistas. Quem quiser brincar de 

New Deal em Pindorama deve 
saber que o presidente ameri-
cano criou uma Previdência 
Social que ampara todos os ci-
dadãos. Aqui há 40 milhões de 
invisíveis”, afi rmou Gaspari.

Segundo o escritor, o “Pró-
-Brasil é um neto torto do II 
Plano Nacional de Desenvolvi-
mento, de 1975”. “Quando per-
guntaram ao então ministro 
da Fazenda, Mário Henrique 
Simonsen, o que ele achava do 
PND, publicado num livrinho 
de capa azul, ele foi breve: ‘Não 
leio fi cção’. Ninguém se inco-
modou porque sabia-se que era 
verdade”, concluiu.

Secretário adjunto Petrônio Spinelli afi rmou que 41% dos leitos estão ocupados no RN

Momento é “delicado”, diz secretário
Coronavírus

Sandro Menezes / Governo do RN

O secretário adjunto de Saúde 
Pública do Rio Grande do Norte, 
Petrônio Spinelli, disse neste fi m 
de semana que o momento do 
Estado no combate à pandemia 
do novo coronavírus é “delicado, 
por que os números crescem com 
gravidade e trazem a preocupação 
com a ocupação, por casos graves, 
de 41,5% dos leitos disponíveis”.

Petrônio explicou que tudo o 
que está sendo feito pelo governo 

e pelas equipes médicas nas uni-
dades de saúde e hospitais fi ca 
neutralizado se o comportamento 
social não obedecer as regras de 
proteção. “A ocupação dos leitos 
hoje mostra isso. E já constatamos 
um tensionamento nas UPAs, 
pronto-socorros e hospitais. É pre-
ciso repetir: há forte necessidade 
de a população manter o isola-
mento social”, afi rmou.

Spinelli atribui o aumento dos 

casos à saída às ruas e a perma-
nência das pessoas em fi las, sem 
a devida proteção, para receber a 
ajuda de R$ 600,00 do Governo 
Federal e resolver problemas ban-
cários. “Toda vez que há aumento 
de aglomerações, o impacto acon-
tece 10 a 14 dias depois. A previ-
são é que os próximos dias serão 
dramáticos, pois vão refl etir a 
saída das pessoas às ruas nos dias 
passados”, explica.



SEGUNDA-FEIRA, 27.04.2020Geral4

O Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba, 
composto pela Marinha do 
Brasil (Comando do 3º Distri-
to Naval), Exército Brasileiro 
(7ª Brigada de Infantaria Mo-
torizada) e Força Aérea Brasi-
leira (ALA 10), realizou neste 
domingo (26) a desinfecção da 
Câmara Municipal de Natal.

O trabalho foi realizado 
em horário reservado, sem a 
concentração de pessoas no 
local. A atividade contou com 
militares das Forças Arma-
das, habilitados em Defesa 
Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (NBQR) em 
Estágios de Capacitação mi-
nistrados pela Equipe de Res-
posta NBQR do Comando do 
3º Distrito Naval.

O Comando Conjunto RN 
e PB é um dos 10 comandos 
conjuntos ativados na Opera-
ção Covid-19, no combate ao 
coronavírus no País.

Câmara 
Municipal de 
Natal recebe 
desinfecção

Coronavírus

A maioria dos deputados fede-
rais apoia a destinação dos R$ 2 
bilhões reservados ao custeio das 
eleições municipais deste ano para 
ações de combate à pandemia do 
novo coronavírus.

Pelo menos 264 dos 513 parla-
mentares afi rmam que votariam 
a favor de projeto que alterasse a 
fi nalidade do fundo eleitoral diante 
da situação de emergência do País. 
Enquete feita pelo jornal O Estado 
de S. Paulo nos últimos 20 dias mos-
tra, ainda, que esse número pode 
ser maior, já que 94 deputados não 
foram encontrados para opinar.

Entre os oito deputados que 
representam o Rio Grande do Nor-
te na Câmara, quatro disseram 
que são a favor da destinação da 
verba para a saúde: Beto Rosado 
(Progressistas), Fábio Faria (PSD), 
General Girão (PSL) e João Maia 
(PL). Dois parlamentares não qui-
seram responder - Natália Bona-

vides (PT) e Rafael Motta (PSB); 
e Benes Leocádio (Republicanos) 
e Walter Alves (MDB) não foram 
localizados pela reportagem.

A menos de seis meses para o 
primeiro turno das eleições, marca-
do para 4 de outubro, o adiamento 
do pleito não está defi nido. No Con-

gresso, não há um debate ofi cial 
sobre a questão. Já a proposta de 
transferir recursos do Fundo Es-
pecial de Financiamento de Cam-
panha para a Saúde, que depende 
de maioria simples para ser apro-
vada, é objeto de 11 projetos de lei, 
apresentados desde março.

As propostas foram elaboradas 
por parlamentares de oito parti-
dos – PL, PSL, PSDB, Novo, PDT, 
Pros, PSB e Avante – com base no 
caráter emergencial da medida, 
mas nenhuma foi pautada pelo 
presidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Ele argumenta que 
a utilização do recurso bilionário 
está prevista na “PEC da guerra”, 
aprovada no Congresso este mês.

A proposta de emenda à Cons-
tituição trata do uso de fundos, 
mas não cita o que paga campa-
nhas eleitorais. Tanto que o presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), negou a inclusão dessa 
possibilidade no texto votado pelos 
senadores. Segundo ele, diante das 
medidas anunciadas pelo governo, 
avaliadas em R$ 568 bilhões, o uso 
do fundão não se faz necessário. 
Para Alcolumbre, que tem o apoio 
das cúpulas do Senado e da Câma-
ra, o pedido é “demagogia”.

Beto Rosado, Fábio Faria, General Girão e João Maia apoiam uso da verba na saúde

Maioria dos deputados do RN apoia usar 
fundo eleitoral no combate à pandemia
Proposta de transferir os recursos para ações de combate à covid-19 consta em 11 projetos de
lei apresentados desde março, mas até agora nenhuma foi pautada pelo presidente da Câmara

Recurso extra

Câmara dos Deputados
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Após um pedido de vista 
do ministro Ricardo Lewan-
dowski, foi suspenso no sábado 
(25) o julgamento virtual do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre a possibilidade de 
execução de pena de crimes 
contra a vida após sentença do 
júri popular. Os ministros Luís 
Roberto Barroso, relator, e Dias 
Toffoli, haviam se manifestado 
a favor. Gilmar Mendes abriu 
divergência e votou contra a 
execução de pena nesta fase.

Usualmente, um pedido 
de vista levaria o julgamento 
a sessões presenciais, mas, 
após decisão administrativa 
da Corte em meio à crise do 
coronavírus, o caso pode vol-
tar ao plenário virtual.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) estima que 
cerca de 30% das ações sob 
responsabilidade do Tribunal 
do Júri prescrevem, ou seja, 
perdem a validade por causa 
da longa tramitação, o que, 
na prática, impede o Estado 
de punir os investigados e 
reforça a sensação de impu-
nidade.

Prestes a ser confi rmado 
como novo ministro da Jus-
tiça, após a saída de Sérgio 
Moro, o atual chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República, ministro Jorge 
Oliveira, postou neste do-
mingo (26) em sua conta no 
Twitter uma foto do pronun-
ciamento do presidente Jair 
Bolsonaro na sexta-feira (24).

“Juntos com o PR @jair-
bolsonaro por um Brasil me-
lhor. Brasil acima de tudo, 
Deus acima de todos!”, escre-
veu Oliveira na legenda.

Bolsonaro deve ofi cializar 
Oliveira como o novo ministro 
da Justiça. Próximo da famí-
lia, Oliveira não queria acei-
tar o cargo, mas o presidente 
disse a ele que se tratava de 
uma “missão”, segundo fontes 
do Palácio do Planalto.

Julgamento 
sobre pena em 
crimes contra a 
vida é suspenso

Jorge Oliveira 
posta “juntos 
com o PR” no 
Twitter

Supremo

Cotado para ministro

O Brasil registrou 189 novas 
mortes decorrentes do novo corona-
vírus em apenas um dia, segundo 
dados atualizados neste domingo 
(26) pelo Ministério da Saúde. Com 
isso, o total de vítimas da Covid-19 
no País chegou a 4.205. Até sábado 
(25), eram 4.016 óbitos.

O número de pessoas infecta-
das subiu para 61.888, em razão 
das novas 3.379 contaminações 
registradas no período.

São Paulo é o epicentro da pan-
demia no Brasil. Até este domingo, 
o estado tinha 20.715 casos confi r-
mados e 1.700 mortes de pessoas 
infectadas pelo coronavírus. Ou-
tros estados têm situação crítica 
por conta da alta incidência e da 
sobrecarga nos sistemas de saúde.

No Rio de Janeiro, são 645 mor-
tes e 7.111 casos. No Ceará, 5.833 
contaminações e 327 vítimas. Em 
Pernambuco e no Amazonas, fo-
ram confi rmadas, respectivamen-
te, 415 e 304 mortes.

Há uma corrida mundial pelos 
equipamentos. Segundo o minis-
tério informou neste domingo, o 
governo encerrará o mês com a 

entrega de 272 respiradores produ-
zidos no Brasil. Para os próximos 
três meses, o ministério afi rma que 
uma rede de empresas atenderá 
a demanda do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com 14.100 respira-
dores mecânicos.

De acordo com o ministério, o 
Brasil tem hoje 65.411 respirado-
res/ventiladores, dos quais 46.663 

estão disponíveis no SUS. A so-
brecarga do sistema causada pela 
Covid-19 aumenta a demanda por 
leitos e por esses equipamentos em 
pacientes graves.

O país com maior número de 
mortos pelo novo coronavírus é 
o Estados Unidos, com 54.965 
vítimas. É seguido pela Itália, 
com 26.644, e pela Espanha, com 

23.190. Na China, onde surgiu a 
doença, houve 4.632 óbitos. O go-
verno chinês, porém, é criticado 
por falta de transparência nos re-
latórios sobre a situação da doença. 
Os dados são compilados pelo site 
Worldometers, com base em infor-
mações divulgadas pelos países.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, a 

Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap) atualizou para 44 o 
número de mortes causadas pelo 
novo coronavírus. Foram quatro 
óbitos nas últimas 24 horas.

Ainda de acordo com o boletim, 
o Rio Grande do Norte em 825 ca-
sos confi rmados da doença. São 44 
casos a mais que no sábado (25), 
quando eram contabilizados 781 
infectados no Estado.

O número de curados se man-
tém em 289. Ainda de acordo com 
a Sesap, os dados estão sujeitos a 
alterações a partir da evolução dos 
casos e à medida que os municípios 
enviarem novos dados.

Além disso, há 3.989 casos sus-
peitos e 2.964 casos descartados.

O presidente Jair Bolsonaro 
rebateu neste domingo (26) críticas 
à indicação do delegado Alexandre 
Ramagem, próximo da família, pa-
ra o comando da Polícia Federal. 
Em resposta no Facebook a uma 
seguidora que observou que Ra-
magem foi indicado pelo fi lhos do 
presidente, Bolsonaro respondeu: 
“E daí?”. A nomeação do novo chefe 
da Polícia Federal, que vai substi-
tuir Maurício Valeixo, demitido na 
semana passada, deve ser ofi ciali-
zada nesta segunda-feira (27) no 
Diário Ofi cial da União.

Na publicação na rede social, o 
presidente justifi ca que conheceu 
Ramagem, atual chefe da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin), 
antes de seus fi lhos. “E daí? Antes 
de conhecer meus fi lhos, eu conheci 
Ramagem. Por isso deve ser veta-
do? Devo escolher alguém amigo de 
quem?”, questionou.

Outro seguidor postou uma foto 
em que Ramagem aparece em uma 

festa de réveillon ao lado do vere-
ador Carlos Bolsonaro (Republica-
nos): “Está tudo em casa, né, Vossa 
Excelência?!”, escreveu o homem.

O presidente respondeu com 
uma montagem feita com fotos 

antigas por um apoiador, em que o 
ex-ministro da Justiça Sergio Moro 
(que entregou o cargo na última 
sexta-feira após a demissão de Va-
leixo) aparece ao lado do governador 
de São Paulo, João Doria, da depu-
tada Joice Hasselmann (PSL-SP) 
e do apresentador Luciano Huck, 
cotado como um nome que pode con-
correr à Presidência em 2022. “En-
trou no Ministério da Justiça juiz e 
saiu político aliado da oposição, e se 
fazendo de coitadinho. Só se deixa 
enganar quem quer”, diz o texto da 
imagem republicada por Bolsonaro.

Nas redes sociais, bolsonaristas 
têm usado imagens antigas de Mo-
ro com diversos políticos para insi-
nuar que o ex-ministro faz parte de 
um complô contra o governo.

Os comentários de Bolsonaro 
foram feitos em uma postagem de-
le próprio no Facebook. O presiden-
te divulgou um vídeo da presidente 
do Sindicato dos Policiais Federais 
em São Paulo, Susanna Val Moore, 

em que ela fala que a PF “tem exer-
cido um protagonismo no combate 
à corrupção e suas atribuições de 
forma independente”.

O presidente escreveu ainda 
que Moro mentiu. “Lamentavel-
mente o ex-ministro mentiu sobre 
interferência na Polícia Federal. 
Nenhum superintendente foi tro-
cado por mim. Todos foram indica-
dos pelo próprio ministro ou diretor 
geral. Para mim os bons Policiais 
estão em todo o Brasil e não apenas 
em Curitiba, onde trabalhava o en-
tão juiz”, escreveu na publicação.

Ao anunciar sua saída do governo, 
Moro relatou que Bolsonaro demons-
trou preocupação com o andamento de 
inquéritos que tramitam no Supremo 
Tribunal Federal (STF), como o que 
apura ameaças, ofensas e fake news 
disparadas contra integrantes da 
Corte e seus familiares. O ex-ministro 
também acusou o presidente de que-
rer interferir politicamente na PF e ter 
acesso a relatórios de inteligência.

Rio Grande do Norte confi rmou neste domingo 44 novos casos de Covid-19

Alexandre Ramagem é cotado para a PF

Brasil chega a 4,2 mil mortes por Covid-19; 
RN contabiliza 44 mortes e 825 infectados

“E daí?”, diz Bolsonaro após críticas
por escolher amigo dos filhos para a PF

No País inteiro, o número de pessoas infectadas subiu para 61.888, em razão das novas 3.379 
contaminações registradas no período. Governo encerrará o mês com a entrega de 272 respiradores

Coronavírus

Resposta

Yves Herman / Reuters

Tomaz Silva / Agência Brasil
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O Rio Grande do Norte tem 
apenas três municípios com es-
trutura hospitalar para comportar 
casos graves da Covid-19. Segun-
do estudo da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), somente as cida-
des de Natal, Mossoró e Pau dos 
Ferros têm disponibilidade para 
atender os casos clínicos que re-
querem cuidados mais complexos.

A pesquisa da Fiocruz, que 
foi publicada este mês, analisou 
as  redes hospitalares de todos os 
município brasileiros. O estudo 
tem como base o Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), do Ministério da Saúde, 
com dados de fevereiro de 2020. 

Os pesquisadores verifi caram 
a disponibilidade para uso de res-
piradores mecânicos, monitores 
cardíacos, desfi briladores, bombas 
de infusão e tomógrafos, além de 
leitos de UTI. 

Como os dados analisados são 
de fevereiro deste ano, as recentes 
aquisições de materiais hospita-
lares feitas pelo Governo do Rio 
Grande do Norte e por municípios 
potiguares não foram computadas 
para a pesquisa.

Em todo o Brasil, segundo a 

Fiocruz, foram identifi cados 421 
municípios, em 26 estados e no 
Distrito Federal, com capacidade 
estrutural inicial para o atendi-
mento hospitalar de pacientes 
com Covid-19 grave. 

Somente o estado do Amapá 
não registrou nenhum município 
na lista. Já os estados do Amazo-
nas, Roraima, Sergipe possuem 
apenas um município listado.

O estudo diz, ainda, que as me-

didas para minimizar a circulação 
de pessoas – as ações de isolamen-
to social – seguem como a princi-
pal ferramenta para diminuir os 
níveis de transmissão da Covid-19 
e evitar colapso do sistema de saú-
de.

Além disso, os pesquisadores 
alertam para a interiorização da 
pandemia. O avanço do vírus em 
cidades pequenas vai obrigar o Po-
der Público a criar novos arranjos 
de atendimento, além da necessi-
dade de geração de capacidade da 
prestação de cuidados em condi-
ções mais adversas.

Segundo o secretário adjunto 
da Saúde Pública do Rio Gran-
de do Norte, médico Petrônio 
Spinelli, disse no último sábado 
(25) que considera o momento da 
rede hospitalar como “delicado”.  
Segundo ele, os pacientes graves 
com a doença já ocupavam 41,5% 
dos leitos disponíveis.

Atualmente no sistema de 
gerenciamento de leitos para Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte, há 
59 unidades cadastradas, dentre 
hospitais públicos e privados e 
Unidades de Pronto Atendimento, 
as quais totalizam 518 leitos.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou que atual-
mente “não há evidências” de que 
pessoas que se recuperaram da 
covid-19 e possuem anticorpos es-
tejam protegidas de uma segunda 
infecção pelo coronavírus.

Em um briefi ng científi co, a 
agência das Nações Unidas aler-
tou governos contra a emissão de 
“passaportes de imunidade” ou 
“certifi cados de livre de riscos” 
às pessoas que foram infectadas, 
uma vez que sua precisão não po-
de ser garantida.

A prática poderia, na verdade, 
aumentar os riscos de propagação 
contínua da doença, à medida 
que pessoas que se recuperaram 
podem ignorar conselhos sobre as 
precauções que devem ser toma-
das contra o vírus, disse a entida-
de.

“Alguns governos sugeriram 
que a detecção de anticorpos ao 
SARS-CoV-2, o vírus que causa 

a covid-19, poderia servir como a 
base para um ‘passaporte de imu-
nidade’, ou ‘certifi cado de livre de 
riscos’, que permitiria a indivíduos 
viajar ou voltar para casa, assu-
mindo que eles estariam protegi-

dos contra a reinfecção”, disse a 
OMS.

“Atualmente não há evidên-
cias de que pessoas que se recupe-
raram da covid-19 e possuem an-
ticorpos estão protegidas de uma 
segunda infecção”, acrescentou.

O Chile anunciou na semana 
passada que começaria a distri-
buir “passaportes de saúde” para 
pessoas consideradas recuperadas 
da doença. Uma vez rastreado o 
desenvolvimento de anticorpos pa-
ra torná-las imunes ao vírus, elas 
poderiam retornar imediatamente 
ao trabalho.

A OMS disse que continua 
avaliando evidências sobre as 
respostas de anticorpos ao vírus, 
que surgiu na cidade chinesa de 
Wuhan no fi nal do ano passado. 
Cerca de 2,8 milhões de pessoas 
já foram infectadas pelo novo co-
ronavírus em todo o mundo, sendo 
que mais de 200 mil morreram, 
segundo contagem da Reuters.

Apenas três municípios têm estrutura 
para casos graves de Covid-19 no RN

Não há evidências de que curados 
estejam protegidos, aponta OMS

Saúde

Infecção

Fiocruz alerta para interiorização do vírus

Mais de 2,28 milhões de infectados

Estudo da Fundação Oswaldo Cruz listam Natal, Mossoró e Pau dos Ferros 
como os únicos locais com rede hospitalar adequada para atendimento

Flávio Lo Calzo / Reuters

Ueslei Marcelin/Reuters 

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro saiu do governo para 
começar uma guerra contra o presidente Jair Bolsonaro, a 
quem pretende enfrentar nas urnas em 2022, segundo ex-

-auxiliares e ex-colegas de ministério. Na sexta (24), o ex-juiz da 
Lava Jato prometeu novos “rounds” ao afi rmar que “em outra oca-
sião” se colocará à disposição dos holofotes para contar detalhes 
das divergências com o seu ex-chefe e novo inimigo.

Moro vazou sem demora, ainda na sexta, gravações e mensa-
gens de Bolsonaro. Ele sabe que vazamentos de mensagens doem 
muito.Sergio Moro insinua seu projeto político ao afi rmar que é ca-
minho “sem volta” deixar a magistratura e que está pronto a “ajudar 
o Brasil”.Bolsonaro se indignou particularmente quando Moro fez 
um aceno ao PT citando seus governos como exemplares na relação 
com a PF.A dúvida é se Sérgio Moro terá fôlego para conduzir seu 
projeto presidencial até outubro de 2022.

Tiroteio de Moro contra 
Bolsonaro só começou

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

CARTÃO DE USO EXCLUSIVO
Ao ouvir Sérgio Moro 

reclamando da “carta branca” 
prometida por Bolsonaro, o 
governador do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), lembrou 
que, como o presidente, dá 
autonomia aos seus secretários, 
mas fez uma ressalva: “Carta 
branca todos têm, mas cartão 
vermelho só eu tenho”.

OLHO NO ELEITORADO
Com sua saída, Moro 

falou ao coração do eleitor 
de Bolsonaro ao lembrar 
que abriu mão de 22 anos de 
magistratura para “servir 
ao Brasil”, acreditando em 
Bolsonaro. E insinuou que saiu 
por se sentir enganado.

MOTIVO DE TROCA
Bolsonaro reclamou, em 

seu pronunciamento, que teve 
de fazer o trabalho da Polícia 

Federal e obter provas da 
inocência dele e da família 
em relação ao assassinato da 
vereadora. Não contou com a 
PF nisso.

MDB SENDO MDB
Em março, o MDB foi às 

redes sociais proclamar “ai 
que saudades do meu ex”, 
referindo-se ao ex-presidente 
Michel Temer. Depois fez 
“pacto” com Bolsonaro, mas, 
diante da crise Sergio Moro, 
na sexta, já avisou que “a 
Constituição nos dá caminhos, 
o MDB não se omitirá”.

É O JOGO
O presidente Bolsonaro 

ironizou as “escolhas técnicas” 
do ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro para a Polícia 
Federal. “Será que os melhores 
quadros da PF, todos, estavam 
em Curitiba?”.

Bolsonaro demite menos, 
mas faz mais barulho

As demissões de ministros do governo Bolsonaro têm ganhado 
enorme repercussão, com exceção de Sérgio Moro, por serem 
incomuns. São 8 saídas em 16 meses ao contrário do que ocorreu com 
Temer e Dilma, que demitiram nove no primeiro ano de mandato, 
e Lula que atingiu o mesmo número de Bolsonaro em apenas 12 
meses. No geral, Dilma é imbatível com 86 demissões de 2011 a 2016. 
Verdadeiro recorde.

DEPENDE DO CRITÉRIO
Se contar Onyx 

Lorenzoni, que trocou a 
Casa Civil pela Cidadania, 
Bolsonaro tem nove 
demissões no total. Ainda 
assim, é o mais paciente.

IMPORTANTE DIFERENÇA
No caso de Bolsonaro, ao 

contrário dos antecessores 

que demitiam os ministros 
enrolados em escândalos, 
as trapalhadas surgem no 
Planalto

NO FIM DAS CONTAS
Ao fi nal de oito anos, Lula 

nomeou quase uma centena 
de ministros ou cargos com 
status de ministério. Apenas 
três fi caram do início ao fi m.

Cláudio
Humberto
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As dívidas acumuladas pelas 
sete empresas de transporte pú-
blico de Natal, reveladas pelo Ago-
ra RN na edição da quarta-feira 
(21), não trariam implicações para 
a realização de um novo processo 
licitatório, que vem sendo prome-
tido desde 2017 pelo Município. Is-
so porque, na avaliação do profes-
sor e especialista em engenharia 
de transportes, Rubens Ramos, 
nada impede que uma empresa 
crie outra para se candidatar ao 
processo.

Segundo o professor, a con-
dição atual de um negócio não é 
fator predominante para tornar o 
investidor apto a uma nova can-
didatura. “Se uma empresa par-
ticular, pelo seu próprio balanço, 
não tiver condições de concorrer 
[à licitação], o empresário cria um 
novo empreendimento. Isso é uma 
prática muito comum e aconteceu 
em São Paulo recentemente”, ex-
plicou.

Na capital potiguar, as dívidas 
das empresas de transporte pú-
blico de Natal ultrapassam os R$ 
163 milhões, conforme apurado 
pelo Agora RN. São valores decor-
rentes da falta de pagamentos de 
impostos municipais, estaduais e 
federais. 

“Não há restrições jurídicas 

quanto à possibilidade de criação 
de uma nova empresa por inves-
tidores de companhias antigas, 
porque seu comprometimento 
pessoal com a dívida é limitado 
ao contrato social da empresa que 
deve”, esclarece o professor.

Ainda segundo ele, algumas 
ações podem ser adotadas para 
evitar o colapso no transporte da 
capital em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus. As solu-
ções podem estar no campo ma-
croeconômico, como a impressão 
de dinheiro para empréstimo para 

empresas a juros zero – a exemplo 
do que acontece em outras partes 
do mundo. 

“A Prefeitura pode comprar 
passagens adiantadas, subsidiar 
um idoso, pagar a meia passagem 
do estudante e em troca, lá na 
frente, ter um passe livre, estabe-
lecer isenção de impostos, adian-
tar receitas em troca de serviços 
futuros. Há formas de preservar a 
saúde fi nanceira mínima”, avalia.

O professor destacou também 
que, diante do decreto de isola-
mento estabelecido pelo Governo 
do Estado, as empresas de trans-
porte público de Natal foram obri-
gadas pela Prefeitura a funcionar, 
o que, segundo ele, gera prejuízos. 

“A tarifa atual em Natal não 
paga sequer o custo variável das 
empresas. Veja bem: o custo fi nal 
de cada passageiro está na ordem 
de R$15, porque para transpor-
tar esse passageiro, as empresas 
precisam manter uma estrutura 
fi xa (administração, garagem, 
manutenção, fi scais), além de des-
pesas variáveis, como gastos com 
combustível e pneu. Por causa do 
isolamento, as empresas têm apu-
rado algo em torno de apenas 25%. 
Se a tarifa custa R$ 4, então, para 
cada passageiro, há um prejuízo 
de R$ 11 para as empresas”.

 O Governo do Estado irá abrir 
mão do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
incidido na conta de energia elétri-
ca da população de baixa renda. A 
renúncia fi scal custará em torno 
de R$ 10,5 milhões ao cofre esta-
dual nos três meses vigentes, en-
tre 1º de abril e 30 de junho.

O ICMS corresponde a 18% da 
taxa de energia elétrica. Esse é o 
percentual que cabe ao Estado na 
Tarifa Social do Governo Federal. 
Essa Tarifa concede descontos es-
calonados conforme o consumo de 
energia, mas durante a pandemia, 
isentou em 100% esse pagamen-
to para toda uma faixa de renda 
populacional, abarcando também 
o percentual de arrecadação dos 
Estados da Federação.

 Os requisitos ao benefício da 
Tarifa Social são defi nidos pela 

Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel). A família deve estar 
inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Fe-
deral e ter renda familiar mensal 
menor ou igual a meio salário mí-
nimo. Também podem ser benefi -
ciados idosos com 65 anos ou mais 
ou pessoas com defi ciência que 
recebam o Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social.

 Também está inclusa a famí-
lia inscrita no Cadastro Único com 
renda mensal de até três salários 
mínimos, que tenha portador de 
doença ou defi ciência (física, mo-
tora, auditiva, visual, intelectual e 
múltipla) que requeira, para o tra-
tamento, aparelhos, equipamen-
tos ou instrumentos que exijam 
consumo de energia elétrica.

 Para solicitar esse benefício 
deve-se procurar a companhia de 
energia elétrica de cada Estado, 
no caso do Estado potiguar, a Co-
sern Neoenergia.

Dívidas não serão entraves para a 
licitação dos ônibus, diz especialista

População de baixa renda terá a 
isenção do ICMS na conta de energia

Natal

Benefício

Natal tem sete empresas de ônibus

ICMS corresponde a 18% da tarifa

Segundo Rubens Ramos, especialista em engenharia de transportes pela 
UFRN, débitos fiscais não impedirão empresas de participarem do certame

José Aldenir/AgoraRN

Reprodução  / Agência Brasil

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

ESTRELA DO NORTE LTDA, inscrita sob o CNPJ no. 04.475.382/0002-41, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Imunização e Controle de Pragas, 
localizada na Rua Francisco das Chagas, 282, Abolição I, Mossoró/RN.

Miguel Luiz Hens
Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GR8 MINERADORA LTDA., CNPJ 
GR8 MINERADORA LTDA., CNPJ 29.279.889/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
Renovação de Licença de Operação - RLO para mineração de mármore e calcário, localidade Sítio Brabo 
Bela Vista SN, BR-427, km 76, zona rural, S. José do Seridó/RN, CEP 59.378-00.

Richard Berent Palmgren 
Sócio Administrador

PEDIDO DELICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

JOÃO MARIA DE OLIVEIRA - LAVA JATO,  12.540.260/0001-39, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para lava jato, localizado na R. Dep. José Arnaldo, 169, Centro, 
João Câmara/RN.

JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
Empreendedor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

L. S. DE FREITAS ME – CERAMICA URUACU, CNPJ: 08.103.930/0001-82, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Renovação de Licença Simplifi cada-RLS, para Indústria de produtos cerâmicos, para produção 
de tijolos de 8 furos, instalada em uma área total de 4,287ha, sendo 10.213m2 destinados a produção, 
localizado na Fazenda Carnaubinha, S/N, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN.

LEODENI SILVA DE FREITAS
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.338.885/0002-14, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- Idema a Licença de Operação-LO para a Usina de Asfalto Fixa, localizada Loteamento Jardim Santa Helena, 
lote 01 ao 28, quadra 38, Distrito Industrial no Município de Macaíba - RN.

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEXEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

POSTO AVENIDA LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 30.972.891/0001-09, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE ALTERAÇÃO - LA da atividade de Posto de Abastecimento de Combustíveis, localizada na Rua Machado 
de Aguiar, 166, Centro, Governador Dix-Sept Rosado - RN.

POSTO AVENIDA LTDA
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LRO

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA torna público que Obteve do IDEMA, através do Processo n°2019-
130904, LRO nº 0010/2020 para extração de granito ornamental, na localidade Fazenda Saco do Mufumbo, 
s/n, Zona Rural, Mun. de Parelhas-RN.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00016/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência 
para a Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços elétricos no sistema de climatização para 
a Unidade B029 SEST SENAT Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
será no dia 13/05/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT Natal/RN, até o dia 12/05/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 
8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
024/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA SUPRIR 
A DEMANDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 15/05/2020 às 07h30min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis 
através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 24/04/2020. Pregoeira/PMM. 
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TIVE COVID-19: ESTOU IMUNE?

Segundo o infectologista Alexandre 
Motta, a maioria das viroses dá 
imunidade defi nitiva. “Entre tanto, 
há dois relatos de casos, um no 
Japão e outro na China, de pessoas 
que pegaram por uma segunda vez. 
Como o vírus é novo, não sabemos 
ainda, por ventura, poderá haver um 
grau de pessoas que não tenha ou 
não faça imunidade”, explica.
Já sobre as sequelas, é o mesmo, 
se sabe pouco. “Algumas pessoas 
fi cam com difi culdade pulmonar, 
mas não se sabe ainda qual o 
percentual das pessoas que são 
acometidas. Mais recentemente, 
saiu uma pesquisa que diz que 
as pessoas podem ter alterações 
cerebrais”, diz o infectologista. 
“Como tudo é muito novo a gente 
ainda não tem muita certeza do que 
poderá acontecer com as pessoas 
convalescentes”, reforça Alexandre.

Já o advogado Rodrigo Cabral, 
mora em Natal e tem 30 anos. Ele 
mora com seus pais e seu irmão 
mais novo. Ele atualmente está 
aguardando o resultado do exame 
que fez na segunda-feira passada 
(20). Seus pais testaram positi-
vo para a doença e Rodrigo teve 
sintomas do Covid-19. Ele e sua 
família estão isolados desde 23 de 
março. “Primeiramente, entramos 
em quarentena em razão do decre-
to estadual que passou a limitar o 
funcionamento da nossa empresa. 
Pouco dias depois disso, meu pai, 
José Espedito, passou a apresen-
tar os primeiros sintomas, o que 
nos levou a seguir com ainda mais 
ênfase. Saímos apenas para buscar 
atendimento hospitalar”, diz.

O advogado conta que a primei-
ra semana de isolamento foi bas-
tante desgastante. “Meu pai apre-
sentava uma certa complicação 
no quadro de saúde dele.  A febre 
e a tosse seca eram constantes. As 
informações sobre medicamentos 
também eram diversas”, narra ele. 
“Com uma semana que resolvemos 
buscar uma avaliação clínica mais 
precisa. A médica entendeu que 
ele precisava ser internado porque 
havia identifi cado uma infl amação 
no pulmão”.

José permaneceu hospitalizado 
por nove dias e recebeu alta no sá-
bado passado (18). “Foi um período 
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Já o advogado Rodrigo Cabral, 
mora em Natal e tem 30 anos. Ele 
mora com seus pais e seu irmão 

Rodrigo Cabral (Esq.) com o pai, José (Dir.): família isolada desde 23 de março

Reprodução

Medo e recuperação:
a vida após Covid-19
Potiguares infectados pelo coronavírus falam sobre os dramas do isolamento social, da recuperação 
da doença, do retorno às atividades diárias e, principalmente, da volta ao convívio com a família  

Ana Lourdes Bal
Repórter

“A ‘gripe’ pode te levar para a 
estatística crescente de óbitos no 
país. Só sabe o peso do fardo, quem 
carrega o saco nas costas”, diz Ja-
lisson Ferreira, um dos potiguares 
que contraíram a Covid-19. Ele 
tem 23 anos, é repórter e mora na 
cidade de Assú, localizada a 208km 
de Natal.

Ele sentiu febre, tosse seca, dor 
de cabeça e uma moleza no corpo  
no dia 26 de março e se dirigiu ao 
Pronto Socorro da cidade, onde foi 
constatado que ele se enquadrava 
em um caso suspeito de corona-
vírus. Coletaram materiais para 
a análise e, em seguida, iniciou o 
processo de isolamento domiciliar. 
No dia 2 de abril, ele recebeu uma 
ligação. O exame havia dado positi-
vo para Covid-19.

“Foi uma notícia que eu não 
esperava receber. A partir do mo-
mento que recebi o resultado, foi 
um choque. Eu pensava no pior, 
principalmente nos momentos das 
recaídas. Tudo ali passou a mudar 
minha rotina, já que eu tenho es-
se compromisso com a sociedade 
assuense, manter informados, 
principalmente nesse momento de 
pandemia, e fui diagnosticado com 
o vírus”, conta ele.

No dia 7 de abril, chegou a ter 
que ir de ambulância para o pronto 
socorro, onde foi medicado com du-
as injeções. Alguns minutos depois 
recebeu alta e retornou para casa. 
“A equipe cogitou me encaminhar 
para um hospital de referencia em 
Mossoró, mas graças a Deus não 
precisou”, explica.

Jalison diz que o isolamento foi 
um momento difícil, que parecia 
não acabar. “Passei quase 20 dias 

dentro do meu quarto, sem ter con-
tato com nenhum familiar meu. 
Não via luz do dia nem a noite. Os 
dias pareciam não passar. Foram 
momentos ruins que não desejo que 
ninguém passe”, narra ele. Dentro 
desse tempo, ele teve algumas re-
caídas por conta doença, sentindo 
dor de cabeça, febre, sensação de 
falta de ar e perda do paladar.

O repórter mora com seus pais, 
irmãos e sobrinho. Nesse tempo 
isolado, ele não teve contato ne-
nhum com a família. A única pes-
soa que ele via era sua mãe, que ia 
deixar sua comida rapidamente. 
Ninguém da sua casa contraiu a 
doença.

No dia 14 de abril, a equipe 
epidemiológica foi até a casa do 
rapaz e deu alta. No outro dia, ele 
realizou o contra-teste da doença. 
“Resultado saiu na segunda, e eu 
iniciei minha vida normal”, explica.

Ele conta que a única sequela 
que fi cou foi o abalo, por ter que 
mudar a rotina rapidamente. “Mas 
como tornei o caso público, através 
do meu blog e redes sociais, recebi 
muitas mensagens positivas, e isso 
me ajudou muito, principalmente o 
psicológico”.

Ele recomenda que as pessoas 
fi quem em casa e que cumpram o 
que é determinado pelos órgãos de 
saúde pública, Organização Mun-
dial de Saúde - Ministério da Saú-
de - Governo do Estado e Governo 
Municipal. 

“A “gripezinha” pode custar 
sua vida! Mantenham cuidados 
para não contrair o vírus. Quem 
acha que isso é “besteira” está en-
ganado, a gripe pode te levar para 
a estatística crescente de óbitos no 
pais. Só sabe o peso do fardo, quem 
carrega o saco nas costas”, afi rma 
Jailson Ferreira

Pai e filho: um drama familiar

bem angustiante, sobretudo por-
que os sintomas foram persisten-
tes e havia muita incerteza quanto 
ao tratamento mais recomendado. 
Mas após esse período de inter-
nação, a sensação é de alívio pela 
superação, especialmente diante 
de tantas notícias ruins”, diz o ad-
vogado.

O pai dele atualmente está cli-
nicamente bem e evita realizar es-
forços. Ele fi cou com sequelas por 
conta do tratamento da Covid-19, 
terá que realizar acompanhamen-
to com um pneumologista e usar 
medicação para tratar a hepatite 
decorrente dos remédios utilizados 

no tratamento.
Já Rodrigo diz que está com 

perda do olfato e do paladar. To-
dos na sua casa também sentem o 
mesmo. “Acredito na importância 
de uma mensagem de esperança e 
tranquilidade, em que pese o atual 
cenário de incertezas, bem como 
que não subestimem a importância 
das medidas de prevenção que tan-
to estão sendo recomendadas. Mas 
também acredito que o importante 
seria o convite à refl exão, sobretu-
do porque, após tantos dados, não 
há mais qualquer ambiente para 
tratar esta pandemia com des-
dém”, encerra ele.
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Por Daniela Freire

Daniela FreireDaniela 
Passou

Agora bem acomodado no 
PSDB, o vereador Luiz Almir 
pode respirar aliviado. Mas 
até algumas semanas antes do 
encerramento do prazo para a 
fi liação partidária (4 de abril) 
ele sofria para conseguir o 
aval de alguma legenda que 
o credenciaria para a disputa 
eleitoral deste ano. “Querem 
lascar o véio (sic)”, reclamava. 
O motivo de Almir receber 
tanto “não”? O histórico de boas 
votações em Natal causava 
receio nos líderes dos principais 
partidos políticos, que rejeitavam 
a chegada do vereador em suas 
nominatas por medo de não 
conseguirem eleger candidato A 
ou B.“Pode isso?”, questionava 
ele aos mais próximos.

ROTEIRO
Nos dias em que esteve em 

Brasília buscando uma defi nição 
partidária que o credenciará a 
disputar a reeleição em outubro, 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
não passou apenas pelo gabinete 
tucano de Rogério Marinho. 
Ele também circulou entre a 
alta cúpula do DEM nacional, 
levado pelas mãos do ex-senador 
potiguar José Agripino Maia, que 
ainda detém muito prestígio em 
Brasília. Com direito a "tête-à-
tête" com o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre. Para Agripino, 
a fi liação do prefeito de Natal no 
DEM signifi caria a retomada do 
poder da legenda no RN.

ESCOLHA
Mas, apesar dos esforços 

democrata, o prefeito se fi liou 
ao PSDB. Que já tem em seus 
quadros os presidentes da 
Assembleia Legislativa do 
Estado, deputado Ezequiel 
Ferreira e o próprio ministro 
do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho.

DESLEAL
Aliás, por falar em Rogério 

Marinho, já corre Brasil afora a 
"estocada" dada nele por Paulo 
Guedes, o ainda ministro da 
Economia de Bolsonaro, pouco 
antes do pronunciamento 
destrambelhado e constrangedor 
feito pelo presidente para 
tentar rebater as acusações 
do ex-ministro Sérgio Moro, 
na última sexta. O breve 
diálogo foi divulgado pela 
imprensa nacional: o potiguar 
tentou puxar conversa com o 
posto Ipiranga, mas foi logo 
chamado de desleal pelo ainda 
"superministro". Nos bastidores 
de Brasília, contam que Marinho 
está ganhando de Paulo 
Guedes no quesito "apreço do 
presidente".

SER ANTIFASCISTA É OBRIGAÇÃO
Integrante do Movimento 

Policiais Antifascismo do RN, o 
delegado de Polícia Civil no Rio 
Grande Norte Fernando Alves 
rebate os ataques de grupos - 
considerados extremistas - que 
vêm espalhando fake news a 
respeito do movimento. “Uma 
das mentiras que vêm sendo 
compartilhadas é a de que 
o movimento é uma milícia, 
justamente o que combatemos 
ideologicamente”, afi rmou à 
coluna. O delegado explica que 
“desde a Constituição Federal de 
1988 e do Estado Democrático 
de Direito, toda a polícia 
brasileira deveria ser, em regra, 
antifascista". "E ser antifascista 
signifi ca, tão somente, defender 
o Estado de Direito, defender a 
Legalidade, defender os Direitos 
Humanos e ser, principalmente, 
um policial cumpridor dos seus 
deveres e defensor das Garantias 
de Direitos Fundamentais 
previstos na Constituição".

NOVA?
Na “nova política”. 1. O 

presidente da República é 
acusado pelo seu próprio (ex) 
ministro da Justiça de tentar 
a todo custo interferir nas 
investigações promovidas pela 
Polícia Federal - uma delas 
busca provas de que um dos 
fi lhos do “chefe supremo” (como 
se auto denomina o próprio 
Bolsonaro) comanda quadrilha 
que espalha fake news desde 
a campanha eleitoral; 2. Ele 
trabalha para evitar processo 
de impeachment "negociando" o 
apoio do "centrão" no Congresso.

EM TERRA DE CEGO...
Do médico cardiologista 

Ricardo Lagreca, ex-diretor 
do HUOL e ex-secretário de 
Saúde do RN, acompanhando 
os últimos acontecimentos 
envolvendo o ex-juiz federal 
Sérgio Moro: “Autor dos 
maiores desvios da justiça 
brasileira, abstraindo o direito  
e julgando as pessoas a sua 
revelia; descuidado do princípio 
da isenção, aceitou  o cargo 
de ministro da justiça e foi 
desmascarado em toda a sua 
farsa, pelo Intercept, onde fi cou 
bem demonstrado ao longo do 
plano exposto, toda a perseguição 
desenvolvida quando juiz; levado 
como ministro da Justiça a 
audiência pública do Congresso 
Nacional, para provar que era 
um juiz livre de ideias ou planos 
de perseguição das pessoas, saiu 
agora do governo e passou a 
ocupar a mais nova vaga de herói 
nacional e agregar importância 
signifi cativa para uma futura 
candidatura política”.

Cotadíssimo como candidato ao Senado Federal nas próximas eleições, o empresário Haroldo Azevedo 
não confi rma nem descarta: “O país precisa de políticos com ideias. Se eu me convencer
de que poderei contribuir, não descarto uma candidatura em 2022”

RÁPIDAS 
•Um Sérgio Moro irônico surgiu nas redes sociais neste 
domingo: “Tenho visto uma campanha de fake news 
nas redes sociais e em grupos de whatsapp para me 
desqualifi car. Não me preocupo; já passei por isso durante 
e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo. Fazer a 
coisa certa acima de todos”.
•A saída de Moro do Governo fez a menção ao 
impeachment de Bolsonaro crescer 140% no Twitter.
•O procurador da Lava Jato Carlos Fernando disse à 
jornalista Renata Lo Prete, no GloboNews Painel, que 
escolher entre os candidatos Fernando Haddad e Jair 
Bolsonaro no segundo turno das últimas eleições 
presidenciais era o mesmo que ter que optar entre “o 
diabo e o coisa ruim”. E deu ruim mesmo! 

1

3

2

4

1 | Jornalista, empresário, produtor e... artista! Crico Félix 
anda aproveitando o tempo de sobra nesta quarentena 
para voltar a pintar, após 15 anos. Além disso, o "gato" tem 
gravado stories com aulinhas sobre arte num novo canal no 
Instagram: @cricofelix.art

2 |"Aguardando as lives": o ex-governador Robinson Faria 
também é um dos adeptos da novidade nesta quarentena 
contra o corona vírus, os shows via redes sociais promovidos 
pelos mais diversos artistas

3 | Empresária Marília Navarro Cure conseguiu adaptar 
a sua marca de roupas fi tness Beat.Co para o momento 
de pandemia que vivemos criando uma linha exclusiva de 
roupas para treinos ‘at home’ e fortalecendo as vendas via 
delivery 

4 | Recuperado da Covid-19, o vereador Raniere Barbosa 
mantém sua rotina de trabalho dentro de casa, mas com um 
sorriso de alívio no rosto
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O Big Brother Brasil (BBB 
20) já tem a grande fi nal decidida. 
Com a eliminação de Babu, o pódio 
da edição histórica será todo das 
mulheres, com Manu, Rafa e Thel-
ma disputando o prêmio de R$ 1,5 
milhão. As três mulheres saberão 
nesta segunda-feira (27) quem se-
rá a campeã do reality show da TV 
Globo.

No último sábado (25), após es-
capar de nove Paredões, o ator Ba-
bu Santana perdeu a disputa com 
Rafa e Thelma e foi o último eli-
minado do programa, com 57,15%. 
Antes de deixar a casa, o ator agra-
deceu às competidoras. “Foi muito 
bom estar com vocês”, disse.

Ao anunciar o resultado do pa-
redão, o apresentador do programa 
optou por dizer quem iria para a 
fi nal. “A fi nal do BBB 20 tem Ma-
nu, Rafaela e Thelma. Babu, muito 
obrigado por tudo. Hoje é a sua vez, 
vem pra cá”, anunciou Leifert.

José Bonifácio Brasil de Olivei-
ra, mais conhecido Boninho, que é 
o diretor geral do BBB, disse que 
na fi nal do programa as famílias 
não estarão presentes e que ainda 
há a possibilidade de apresenta-
ção musical.

Ele usou suas redes sociais 

para comentar a fi nal do BBB 20 
entre Rafa, Manu e Thelma. O di-
retor confessou, respondendo a se-
guidores, que sentiu a ausência do 
ator no jogo. “Tiraram meu Babu”, 
comentou uma fã. “Sofri muito”, 
respondeu. “Triste, queria o Babu 
na fi nal”, falou outra. 

“Babu é um doce ogro”, comen-
tou ele. “Chorei pelo Babu”, disse 
mais um. “Chorei muitas vezes 
durante esse BBB, mas não vale. 
Choro por qualquer coisa”, descon-

versou Boninho, que postou um 
print do trio de fi nalistas comemo-
rando.

O programa foi um grande 
sucesso. Recuperou audiência per-
dida de anos anteriores. Segundo 
dados do Painel Nacional de Tele-
visão (PNT), o “BBB 20” alcançou 
mais de 165 milhões de pessoas 
desde que estreou, no dia 21 de 
janeiro. Teve audiência média de 
24 pontos, 20% a mais do que a 
edição de 2019.

No ar há quase 60 anos, a sé-
rie britânica Dr. Who acompanha 
as aventuras de um viajante no 
tempo e no espaço com sua nave 
Tardis. Conhecido somente como 
Doutor, ao longo desse tempo, o 
personagem foi vivido por 11 ato-
res diferentes, o que foi possível 
pelo seu poder de regeneração. Ou-
tra curiosidade é o fato de sempre 
contar com algum ator de naciona-
lidade diferente em seus episódios. 
E foi a oportunidade agarrada pela 
atriz Gabriela Toloi, que participou 
do episódio Praxeus, sendo a pri-
meira brasileira a estar na atração.

Morando em Londres, a jovem 
atriz de 24 anos diz que conseguiu 
integrar o elenco da produção após 
ser chamada para fazer um teste 
para a BBC. “A emissora escolheu 
me ver para os testes presenciais, 
então, tive de preparar duas cenas 
e gravar de forma remota, que é o 
típico self-tape: uma parede bran-

ca, você se senta na frente, bem 
cru, e faz a cena com alguém lendo 
o texto atrás da câmera.”

Tudo acertado entre as partes, 
lá foi Gabriela para o estúdio, en-

trando nessa viagem de fi cção cien-
tífi ca criada por Sydney Newman, 
C.E. Webber e Donald Wilson e 
que entrou no ar em 1963. O papel 
foi curto, mas que mostrou à atriz 
como é feita uma produção desse 
porte. Na trama, ela interpreta a 
blogueira Jamila Velez, que viaja 
por diversos lugares do mundo jun-
to com uma amiga. “Elas passam 
por lugares bonitos e documentam 
isso em forma de vídeo, mas uma 
das jornadas toma outro rumo 
quando chegam ao Peru.” 

Com o objetivo de capturar 
mais imagens incríveis, as duas 
visitam um local que seria perfei-
to para isso, mas descobrem que 
o mesmo foi transformado em um 
lixão. “Elas decidem acampar ali 
mesmo assim, e é aí que a trama 
do episódio se inicia, quando desco-
brimos que tem um vírus atacando 
pessoas, e minha personagem é 
atacada”, revela.

As três mulheres saberão nesta segunda-feira (27) quem será a campeã do reality

Atriz Gabriela Toloi tem 24 anos

Manu, Rafa e Thelma disputam a 
grande final do Big Brother Brasil

Atriz brasileira fala de participação 
na série britância ‘Dr. Who’

Prêmio de R$ 1,5 milhão será disputado por um trio de mulheres: Manu, 
Rafa e Thelma; edição de 2020 teve audiência 20% maior que a de 2019
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As lives devem modifi car 

o mundo dos shows
A situação dos dias de agora, com isolamento das pessoas 

dentro de casa, propiciou a criação das lives, também como novo 
mercado comercial na área de shows.

De casa, de um estúdio ou de onde bem entendem, cantores, 
cantoras ou conjuntos musicais passaram a atingir milhões de 
pessoas.

Em alguns casos, com patrocínios e até transmissão por TV, 
como Ivete Sangalo no sábado, e possibilidades de alcançar um 
público ainda maior.

Então, acaba se concluindo que uma live tem todas as 
condições de superar em muito qualquer grande show feito 
num estádio de futebol de maneira presencial ou megacasa de 
espetáculos.

Da maneira que a população está receosa de ir a lugares 
fechados, difi cilmente teatros e cinemas terão público no 
decorrer dos próximos meses. E também passam a ser enormes 
as possibilidades desta nova forma, pelo conforto e segurança 
que representam, se consolidar de maneira defi nitiva no gosto 
do público e até dos próprios artistas.

Esta, sim, é uma questão para os próximos tempos.

A QUE PONTO
Esse lance das lives chegou 

a tal ponto que todas as grandes 
redes de TV, em seus planos 
comerciais, já incluíram este 
novo produto.

Um movimento ou negócio 
que só deve crescer.

QUE MOMENTO!
Ao telespectador, diante da 

situação atual, agora também 
cabe o trabalho de procurar o 
noticiário isento e imparcial.

Nunca, como nos dias atuais, 
isto se constituiu em problema: 
em quem acreditar?

FAÇA A PROVA
Tente você mesmo, em todos 

os telejornais da TV aberta, 
verifi car como uns são diferentes 
dos outros na abordagem dos 
mesmos assuntos. Ou como 
alguns nem são abordados.

Os interesses em jogo são 
bem declarados. E a chapa 
nunca foi tão branca. 

E OS SORTEIOS?
SBT, Record, Rede TV! e 

Band, independentemente 
de tudo e do coronavírus, 
continuam entusiasmadas com 
a volta dos sorteios na televisão. 

Suzana Pires, atualmente 
na edição especial de “Fina 
Estampa”, fez uma live com 
Angélica e o papo, acompanhado 
por 11 mil pessoas, vai ao ar 
na íntegra na plataforma 
“Mundo Dona de Si”, que ela 
lança em maio. Trata-se de 
mais um braço de seu projeto de 
empreendedorismo feminino.

Alex Carvalho

Nesta segunda-feira, às 23h, 
o “Realidade”, da CNN Brasil, 
apresenta o último episódio 
da série de documentários 
“Dinastias Americanas: Os 
Kennedy”.
 Ex-SBT, Maurício Manfrini, 
o Paulinho Gogó, estreia a 
segunda temporada da série 

Bate-Rebate

Não pensam em outra coisa.
E esperam novidades para 

os próximos dias. Algumas 
até já tomando todas as 
providências.

FICA A PERGUNTA:
Com coronavírus, pessoas 

desempregadas e outras com 
cortes de salários, a economia 
desse jeito, é hora para levar à 
frente uma coisa dessas?

Até desumano.

“O Dono do Lar”, dia 29 no 
Multishow.
 O “Central Fox”, no Fox Sports, 
volta em duas edições, uma às 
12h15 de segunda a sábado e outra 
às 20h...
A apresentação será revezada por 
Edu Elias e Daniela Boaventura. 
Na última sexta-feira, a Band 
decidiu romper o contrato com 
Silvia Poppovic...
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O ministro da Saúde da Espa-
nha, Salvador Illa, disse neste do-
mingo que os espanhóis não deve-
riam ter expectativa pela volta das 
partidas de futebol antes do verão 
na Europa, que tem início no dia 
21 de junho. Ele se mostrou preo-
cupado com o possível retorno das 
competições em breve.

“Seria imprudente da minha 
parte dizer agora que o futebol 
profi ssional estará de volta an-
tes do verão”, afi rmou Salvador 
Illa em um pronunciamento feito 
neste domingo. “Continuaremos a 
monitorar a evolução (do vírus) e 
as diretrizes que apresentaremos 
indicarão como diferentes ativida-
des podem retornar a uma nova 
normalidade”, pontuou.

A Espanha está sem futebol 
desde 12 de março, dois dias an-
tes de o governo adotar medidas 
de bloqueio como forma de conter 
o avanço da covid-19. A doença 
deixou mais de 23 mil mortos no 
país, que chegou a ser o epicentro 
da pandemia no mundo e é, atual-
mente, o segundo com mais casos, 
atrás apenas dos Estados Unidos, 
segundo dados da Universidade 
Johns Hopkins. O confi namento 
rigoroso no território espanhol foi 
prorrogado até 9 de maio.

LaLiga, responsável pela pri-
meira e segunda divisões do Cam-
peonato Espanhol, já havia dito 
que o torneio não seria retomado 
antes do fi nal de maio e o prefeito 

de Madri, José Luiz Martinez-Al-
meida, assegurou arenas vazias na 
capital ao menos até o fi m do verão.

As autoridades de saúde do 
governo, lideradas por Illa, têm 
a palavra fi nal para autorizar o 
retorno de atividades esportivas 
que reúnam grupos de pessoas e 
apresentem um risco coletivo de 
contágio.

Illa também pareceu diminuir 
as expectativas de que os jogadores 
de futebol fossem testados para o 
vírus, já que a liga espanhola quer 
que sejam realizados exames nos 
atletas diariamente assim que os 
treinamentos forem retomados.

“Existe uma ordem ministerial 
em vigor para todos os diferentes 

grupos, incluindo o futebol profi s-
sional”, disse Illa. “Os testes devem 
ser colocados à disposição das au-
toridades regionais, independente-
mente do tipo de teste. E caberá a 
eles decidir. Nós devemos ter uma 
estratégia comum. Todos nós de-
vemos seguir na mesma direção”, 
acrescentou.

Clubes e entidades apararam 
arestas e têm mantido conversas 
com o objetivo de traçar um plano 
para o retorno do futebol. No en-
tanto, ainda não há sequer um cro-
nograma defi nido para o reinício 
dos treinamentos. Alguns jogado-
res também criticaram o plano da 
liga de testá-los devido à escassez 
de testes para a população.

O campeão olímpico Thiago 
Braz teve o contrato rescindido pe-
lo Esporte Clube Pinheiros. A notí-
cia foi confi rmada no último sábado 
(25) pelo clube paulista. 

Vencedor da prova de salto com 
vara na última edição dos Jogos 
Olímpicos e já classifi cado para as 
Olimpíadas de Tóquio, remarcadas 
para 2021, o atleta ainda não se 
pronunciou sobre o fi m da parceria.

A decisão do Pinheiros foi mo-
tivada por questões fi nanceiras, 
agravadas por conta da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19). 
Todos os funcionários e atletas do 
maior clube poliesportivo da Amé-
rica Latina tiveram os salários cor-
tados em 25%. 

A situação no basquete mas-
culino profi ssional foi ainda mais 
drástica, já que todo o time será 
demitido até o fi nal de abril.

Nos Jogos do Rio de Janei-
ro, em 2016, Thiago Braz saltou 
6,03m. Além da medalha de ouro, 
a marca rendeu ao brasileiro o re-
corde na competição. Entretanto, o 
recorde mundial pertence ao sueco 
Armand Duplantis, com a marca 
de 6,18m. 

Ao lado da esposa, Thiago Braz 
encontra-se isolado na Itália por 
conta da pandemia de coronavírus, 
mas ainda conta com o patrocínio 
da Caixa Econômica Federal e o 
apoio do Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB).

A LaLiga, responsável pelo Campeonato Espanhol, suspendeu jogos em 13 de março

Thiago Braz foi campeão em 2016

Futebol na Espanha não vai retornar 
antes do verão, avalia ministro

Campeão olímpico do salto com 
vara tem contrato rescindido

Espanha está sem futebol desde 12 de março, dois dias antes de o governo 
adotar medidas de bloqueio como forma de conter o avanço da covid-19

Perspectiva
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Reprodução /Getty Images

Reprodução / COB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 021/2020, com o objetivo AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 12/05/2020 às 07h30min, através 
do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 24/04/2020. Pregoeira/PMM. 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO- LRO

CARLOS ALEXANDRE LIBERATO VIEIRA DE MELO  FILHO 10160389410,  35.941.314/0001-73, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para lava jato, localizado na R. 
Almino Afonso, 02, Centro, João Câmara/RN.

CARLOS ALEXANDRE LIBERATO VIEIRA DE MELO FILHO
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

CONDOMÍNIO BELLA VISTA RESIDENCIAL, 29.344.896/0001-08, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplifi cada para a construção de um condomínio, localizado na Avenida Angelita Clementino, nº 57, Centro 
de Tibau/RN.

Ana Paula Pereira da Costa
Síndica

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 24/06/2021, a Licença de Instalação 2018-127122/TEC/LI-0055 
referente ao Sistema e Esgotamento Sanitário de Macaíba Bacias 01, 02 e 03, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

1º CARTÓRIO JUDICIÁRIO  DE MACAÍBA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Rua Dr. Francisco da Cruz, 142, - Centro - Macaíba - RN - CEP: 59.280-000 
Hilton Sales Chaves - Escrivão, Tabelião e Oficial do Reg. Geral de Imóveis 

Maria Ozélia da Silva Chaves -  Substituta -  Kétully Edmeia Chaves  2ª Substituta 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
      O 1º OFÍCIO DE REGISTRO DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 4º, do 
artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no prazo 
de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pela requerente: Sra. 
ELIANA LUCENA DE MEDEIROS, (CPF/MF nº 937.303.144-91 e RG nº 1278566-SSP/RN); tendo sido sua posse atestada 
através de Ata Notarial, na posse dos seguintes imóveis: I) UM (01) TERRENO PRÓPRIO, designado pelo Lote 376, Quadra 
O, Treco II, do Loteamento “Planície do Potengi”, situado à Travessa Abílio Lourenço da Silva Neto, (antiga Rua XV), s/n, 
de esquina, zona de expansão, Macaíba (RN), CEP 59.280-000, limitando-se ao NORTE, com o Lote no. 187, medindo 16,00 
metros; ao SUL, com a travessa Abílio Lourenço da Silva Neto (antiga Rua XV), medindo 16,00 metros; ao LESTE, com 
terras de Abel Xavier de Souza, medindo 40,00 metros; e ao OESTE, com o Lote 377, medindo 40,00 metros, perfazendo 
uma área de total de 640,00m² de superfície, devidamente registrado no Livro “2” Registro Geral, sob o número R.2 na 
Matrícula no 850, em data de 18 de setembro 1978, no 1º Ofício de Notas de Macaíba (RN). Com inscrição municipal no 
3.0003.680.03.0520.0001.9 - Sequencial no 1.020012.6. II) UM (01) TERRENO PRÓPRIO, designado pelo Lote 377, Quadra 
O, Treco II, do Loteamento “Planície do Potengi”, situado à Travessa Abílio Lourenço da Silva Neto, (antiga Rua XV), s/n, 
distando 16,00m da esquina mais próxima, zona de expansão, Macaíba (RN), CEP 59.280-000, limitando-se ao NORTE, com 
o Lote nº 187, medindo 16,00 metros; ao SUL, com a travessa Abílio Lourenço da Silva Neto (antiga Rua XV), medindo 16,00 
metros; ao LESTE, com o Lote 376, medindo 40,00 metros; e ao OESTE, com o Lote 378, medindo 40,00 metros, perfazendo 
uma área de total de 640,00m² de superfície, devidamente registrado no Livro “2” Registro Geral, sob o número R.2 na 
Matrícula no 850, em data de 18 de setembro 1978, no 1º. Ofício de Notas de Macaíba (RN). Com inscrição municipal no 
3.0003.680.03.0520.0001.8 - Sequencial no 1020013.4. Tendo como titular do direito real a empresa LALBERTO COMÉRCIO 
LTDA, empresa de direito privado, com CNPJ/MF nº 08.452.237/0001-15. 
    A não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. 
    Dado e passado nesta cidade e Comarca de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e oito (24) dias do mês 
de abril do ano de dois mil e vinte (2.020).  

Hilton Sales Chaves –  
Oficial do Registro  

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL  

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - 20 (vinte) dias 
                        Processo n. 0804880-12.2017.8.20.5001                  Ação: MONITÓRIA (40) 
                         Autor: FAN SECURITIZADORA S/A                          Réu:   MARCO AURELIO SOARES TAVARES 
Citando: Marco Aurélio Soares Tavares, inscrito no CPF sob o núm.: 025.724.954-06 , que se encontra em lugar incerto e 
não sabido. Finalidade: A CITAÇÃO de Marco Aurélio Soares Tavares, inscrito no CPF sob o núm.: 025.724.954-06 para 
proceder ao pagamento do montante R$ R$ 31.906,01 (trinta e um mil, novecentos e seis reis e um centavo), valor este 
indicado na exordial, que deverá ser acrescido dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), ou, querendo, pagar de 
forma parcelada, utilizando-se da faculdade do art. 916 do CPC, ou, ainda, opor embargos monitórios, em 15 (quinze) dias, 
observando os requisitos dos §§ 2º e 3º, e a advertência do § 11º, todos do art. 702 do CPC. Cabe ao autor acessar o sistema 
e retirar uma via do edital para providenciar sua publicação ,uma vez em jornal de grande circulação e, no prazo de 15 
(quinze) dias, anexar no sistema o recolhimento das custas para sua publicação no órgão oficial (DJE), como também o 
comprovante de publicação no jornal, observando-se que a referida publicação ocorrerá as expensas do autor, conforme os 
termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia (art. 344 do NCPC). Mister se faz lembrar que a referida citação deverá  
contar a partir do prazo previsto neste Edital – 20 (vinte) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme petição 
inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado acima 
citado. ADVERTÊNCIA: Em caso de pagamento total no prazo de 15 (quinze) dias, FICARÁ O RÉU ISENTO do pagamento 
das custas processuais (art. 701, §1º do CPC). Entretanto, se não houver pagamento nem embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, a obrigação posta na exordial em título executivo judicial, fazendo a conversão do mandado de pagamento em 
mandado executivo, com o acréscimo do valor das custas e dos honorários advocatícios do qual, arbitro em 10% (dez por 
cento) sobre o valor final da execução. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações 
da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos 
II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o ID 9246971, para petição inicial, e 
17021315173786800000008751369 , para decisão ulterior, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal 
n.11.419/2006) que desobriga sua anexação.  

Natal, aos 1 de novembro de 2019. 
Rossana Alzir Diógenes Macedo Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/06) 
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Sem receber uma partida ofi -
cial desde 29 de fevereiro, o Está-
dio Paulo Machado de Carvalho, 
conhecido popularmente como Pa-
caembu pela sua localização, com-
pleta 80 anos da sua inauguração 
nesta segunda-feira (26), até mais 
ativo do que anteriormente. Afi nal, 
teve sua estrutura transformada 
em hospital para ajudar no comba-
te à pandemia do coronavírus e a 
salvar vidas.

Foi, aliás, o primeiro hospital 
de campanha a entrar em funcio-
namento em São Paulo, epicentro 
da doença no País. A construção 
da infraestrutura de 6.300m² levou 
12 dias, tendo sido entregue em 
1º de abril, quando a Organização 

Social de Saúde Sociedade Benefi -
cente Israelita Brasileira Hospital 
Albert Einstein, assumiu a unida-
de e instalação da estrutura e dos 
equipamentos hospitalares fez a 
higienização e o treinamento dos 
funcionários, recebendo o primeiro 
paciente no dia 6.

Idealizado para atender apenas 
pacientes de baixa e média com-
plexidade, transferidos de outros 
equipamentos de saúde da capital, 
o hospital temporário possui 200 
leitos, com oxigênio disponível para 
todos, além de salas de estabiliza-
ção e de acolhimento dos familia-
res, tendo estrutura para realizar 
diagnóstico por imagem e exames 
de sangue e urina. 

O “jogo” contra a virose é o mais 
importante de uma história de 
glórias do octogenário Pacaembu, 
um estádio que nasceu e construiu 
a sua trajetória como um dos sím-
bolos da cidade. A arquitetura, com 
traços de art déco, o que incluía em 
seu projeto original a concha acús-
tica, posteriormente substituída 
pelo tobogã, é ainda considerada 
uma das mais belas dos estádios 
brasileiros, mesmo com a constru-
ção e inauguração de vários outros 
nos últimos anos. “É o estádio onde 
você está mais próximo do campo. 
Perto bastante para ver o jogo e 
longe sufi ciente para observar o 
campo todo”, defi ne o jornalista Jo-
sé Maria de Aquino.Hospital de campanha no estádio ocupa ocupa mais de 6 mil metros quadrados

Estádio do Pacaembu completa 80 anos e 
se transforma para a luta contra Covid-19
Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido popularmente como Pacaembu, teve sua estrutura transformada em hospital 
de campanha para ajudar no combate à pandemia do coronavírus; local vai receber 200 leitos para atendimento clínico

Memória

Divulgação / Allegra Pacaembu

A Federação Internacional 
de Handebol (IHF, na sigla em 
inglês) anunciou na última sexta 
(24) que remarcou seus próximos 
eventos por conta da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), entre 
eles os torneios pré-olímpicos da 
modalidade.

Segundo a IHF, a decisão foi 
tomada porque “os órgãos de go-
verno concluíram que a organiza-
ção dos próximos eventos durante 
as datas originalmente progra-
madas não é possível devido ao 
atual surto de covid-19. 

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde [OMS], o vírus deve 
se espalhar ainda mais pelo mun-
do e, portanto, sediar eventos 
neste verão [europeu] não é uma 
opção. 

Além disso, muitas equipes 
qualifi cadas para eventos da Fe-
deração Internacional de Hande-
bol em 2020 são afetadas pelas 
medidas restritivas impostas por 
seus países, impedindo-os de se 
prepararem para os eventos con-
forme planejado”.

Desta forma, a entidade de-
cidiu remarcar o pré-olímpico 
masculino da modalidade para o 
período de 12 a 14 de março de 
2021. Anteriormente o evento 
aconteceria entre 17 e 19 de abril 

de 2020. Entre os homens, o Bra-
sil ainda busca uma das duas va-
gas olímpicas em jogo. A disputa 
será com as seleções norueguesa, 
sul-coreana e chilena.

Segundo a Federação Interna-
cional de Handebol, o pré-olímpi-
co feminino acontecerá entre 19 e 
21 de março. Antes a competição 
aconteceria entre 20 e 22 de mar-
ço de 2020. 

A seleção feminina do Brasil 
já tem vaga garantida em Tóquio 
2020 após conquistar os Jogos 
Pan-Americanos de 2019, realiza-
dos em Lima (Peru).

Pré-olímpico de handebol 
masculino é remarcado para 
março de 2021

Competição

Brasil tenta vaga nos Jogos de 2021

Divulgação / COB


