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“A verdadeira 
coragem é ir atrás 
de seus sonhos, 
mesmo quando 
todos dizem que 
ele é impossível”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira
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O leilão de quatro áreas por-
tuárias realizado na sexta-feira 
(22) pelo governo federal na 
Bovespa arrecadou R$ 219,529 
milhões em outorgas. As três 
áreas localizadas em Cabedelo, 
na Paraíba, foram adquiridas 
pelo Consórcio Nordeste, 
representado pela Corretora 
Ativa. A área portuária localiza-
da no Porto de Vitória (ES) foi 
adquirida pelo Consórcio Nave-
gantes Logistica, representado 
pela corretora Itaú.

Apenas uma proposta, no 
valor de R$ 6,021 milhões, foi 
feita pelo primeiro lote, em 
Cabedelo (Ai-01). Também 
localizados em Cabedelo, o 
segundo e o terceiro lote foram 
arrematados por R$18,005 
milhões e R$ 30,503 milhões, 
respectivamente. O quarto e úl-
timo lote, o VIX30, localizado no 
Porto de Santos, foi arrematado 
pelo Consórcio Navegantes Lo-

gistica, representado pela cor-
retora Itaú, único proponente,
por R$ 165 milhões.

Os investimentos previstos 
nos quatro terminais são de R$ 
199 milhões. As áreas localiza-
das na Paraíba são concessões 
com prazo de arrendamento 
de 25 anos classifi cadas como 
brownfi eld – regiões já existen-
tes, que vão receber melhorias 
operacionais com contratos 
mais modernos e efi cientes. 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, disse que 
as expectativas do governo 
foram superadas com o leilão, 
e que o certame demonstra a 
confi ança que o mercado tem 
no atual governo, o que pode 
ser positivo para os próximos 
leilões previstos para o setor. 
O critério adotado para os 
arrendamentos foi o de maior 
valor de outorga, ou seja, maior 
lance oferecido (ABr).

As três áreas localizadas em Cabedelo, na Paraíba, foram 

adquiridas pelo Consórcio Nordeste.

Líderes do PCC são 
transferidos para Brasília

Quatro líderes da facção crimi-
nosa Primeiro Comando da Capital 
(PCC) foram transferidos, na 
sexta-feira (22), da Penitenciária 
Federal de Porto Velho, em Ron-
dônia, para a Penitenciária Federal 
de Brasília. Além de Marco Willians 
Herbas Camacho, o Marcola, inte-
gram o grupo Cláudio Barbará da 
Silva, Patrik Wellinton Salomão, 
e Pedro Luiz da Silva Moraes, o 
Chacal.

Inaugurada em outubro de 
2018, a Penitenciária Federal de 
Brasília é uma das cinco unidades 
de segurança máxima federais des-
tinadas a isolar presos condenados 
e provisórios sujeitos ao Regime 
Disciplinar Diferenciado (RDD), 
líderes de organizações criminosas 
e réus colaboradores presos ou 
delatores premiados que correm 
risco de vida no sistema estadual.

Os presos foram trazidos de Por-
to Velho em uma aeronave da FAB. 
Toda a operação foi acompanhada 
por agentes e viaturas da Polícia 
Federal (PF), além de batedores 
e helicóptero da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Segundo o Minis-
tério da Justiça, a transferência é 
parte dos protocolos de segurança 
pública que preveem, entre outras 
medidas, a alternância de abrigo 
dos detentos de alta periculosidade 
ou integrantes de organizações 
criminosas (ABr). 

O presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF), dele-
gado Edvandir Paiva, disse na 
sexta-feira (22), que não houve 
qualquer espetacularização nas 
prisões do ex-presidente Michel 
Temer e do ex-ministro Moreira 
Franco, pela Operação Descon-
taminação. Paiva assegurou que 
detalhes das ações não foram 
repassados para jornalistas por 
agentes da PF.

“Não há como fazer um trabalho 
público escondido da sociedade. 
Posso assegurar que a imprensa 
não foi convidada para participar 
da defl agração da operação por 
alguém da PF, e se houve algum 
tipo de vazamento para a imprensa, 
tem que apurar e punir”, disse, 
ao ser perguntado a respeito da 
cobertura jornalística feita ao 

O ex-presidente Michel Te-
mer está inconformado com a 
sua prisão, disse na sexta-feira 
(22) o ex-deputado Carlos Ma-
run (MDB-MS), que esteve pela 
manhã, na Superintendência 
da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro. “Temos a mais absoluta 
convicção de que, em mantido 
o devido processo legal, o pre-
sidente resultará inocentado 
de todas essas acusações”, 
afi rmou.

Para Marun, que foi ministro 
da Secretaria de Governo de Te-
mer, a prisão do ex-presidente é 
ilegal e arbitrária. O ex-ministro 
é advogado e usou essa prerro-
gativa para fazer as duas visitas 
à cela do ex-presidente, que 

No Dia Mundial de Luta 
contra a Tuberculose, lem-
brado neste domingo (24), o 
Ministério da Saúde lança uma 
campanha alertando para os 
sintomas, o diagnóstico pre-
coce e o tratamento sem inter-
rupção. A campanha é voltada 
principalmente para homens 
entre 25 e 40 anos, grupo mais 
afetado. A estimativa é que, em 
2017, 10 milhões de pessoas te-
nham adoecido por tuberculose 
e que a doença tenha causado 
cerca de 1,3 milhão de óbitos, 
o que a mantém entre as dez 
principais causas de morte no 
planeta.

No Brasil, a incidência da 
tuberculose nesse período 
foi de 34,8 casos por 100 mil 
habitantes. Foi registrado 
ainda um total de 4.534 óbitos 
pela doença, resultando em 
um coefi ciente de mortalida-
de de 2,2 óbitos por 100 mil 
habitantes. O país atingiu as 
metas dos Objetivos do Milênio 

A terapia de combate à tuberculose está disponível 

gratuitamente em unidades públicas.
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Presidentes de sete países 
sul-americanos assina-
ram na sexta-feira (22) 

a ‘Declaração de Santiago’, 
que marca o início do processo 
de criação do Fórum para o 
Progresso da América do Sul 
(Prosul). O presidente do Chi-
le, Sebastian Piñera, disse que 
o Prosul se destina a “enfrentar 
problemas e assumir opor-
tunidades” que são comuns 
aos países da região. “Foi um 
bom dia para a colaboração, 
dialogo e entendimento para 
integração na América do Sul”, 
disse Piñera, ressaltando que 
há cinco anos esse encontro 
não era realizado. 

Assinaram a declaração os 
presidentes de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai e Peru. O presidente 
chileno reiterou que será um fó-
rum que respeita as diferenças 
e diversidades dos países. “Sem 
ideologias, sem burocracias, 
pragmático e que vai buscar 
resultados para a região, em 
compromisso claro com a de-
mocracia, liberdade e respeito 
aos direitos humanos”, disse. 
Aberto a todos os países da 
América do Sul que estejam em 
plena vigência da democracia, 
liberdade e direitos humanos, 
assim como o respeito à sobe-
rania e integridade territorial.

A nova comunidade de paí ses 
sul-americanos substitui a Una-
sul, paralisada há mais de dois 
anos. As nações que compõem o 
Prosul entenderam que a Unasul, 
da forma como funcionou desde 
seu lançamento em 2008, perdeu 
efeitos práticos, mantendo cus-
tos, e passou a disputar decisões 
sobre temas que já são tratados 
em outras instâncias, como o 
Mercosul.

Piñera ressaltou que os ob-
jetivos do Prosul são o diálogo 
contínuo e a coordenação de 
ações conjuntas a para o desen-
volvimento da região. O espaço 
deverá abordar, de maneira 
fl exível, temas de integração em 
infraestrutura, energia, saúde, 
defesa, segurança e combate ao 
crime, e prevenção e manejo de 
desastres naturais.

Em publicação na sua conta 
no Twitter, o presidente Bol-
sonaro ressaltou a intenção 
de aprofundar a relação com 
o Chile, atrair e expandir 
investimentos. “Brasil é um 
dos principais caminhos dos 
investidores chilenos. São mais 
de US$ 35 bilhões injetados em 
nossa economia”, escreveu. 
Antes do encontro com Piñera, 
o Bolsonaro depositou fl ores no 
monumento em homenagem ao 
libertador chileno, o general 
Bernardo O’Higgins (ABr).

Presidentes de sul-americanos assinaram a ‘Declaração de Santiago’, que marca o início do processo de criação do Prosul.
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Para presidente do Chile, Prosul vai
“enfrentar problemas e assumir oportunidades”

Habeas corpus
O ex-presidente Temer, o ex-

-ministro Moreira Franco e os 
demais presos na ‘Operação Des-
contaminação’ devem fi car presos 
por mais algum tempo. Os pedidos 
de habeas corpus impetrados por 
eles só serão defi nidos na próxima 
semana. O desembargador Antonio 
Ivan Athié determinou que a análi-
se dos pedidos ocorra na próxima 
reunião colegiada da 1ª instância 
do TRF-2.

Homens de 25 a 40 anos são público-
alvo de campanha sobre tuberculose

para atingir a cura da doença.
A tuberculose é uma doença 

infectocontagiosa que afeta 
principalmente os pulmões, 
mas também pode acometer 
órgãos como ossos, rins e 
meninges (membranas que 
envolvem o cérebro). 

Embora seja uma doença pas-
sível de ser prevenida, tratada e 
mesmo curada, ela ainda mata 
cerca de 4,7 mil pessoas todos 
os anos no Brasil. Os sinais e sin-
tomas mais frequentes incluem 
tosse seca ou com secreção por 
mais de três semanas, podendo 
evoluir para tosse com pus ou 
sangue; cansaço excessivo e 
prostração; febre baixa geral-
mente no período da tarde; 
suor noturno; falta de apetite; 
emagrecimento acentuado; e 
rouquidão. A transmissão é 
direta, de pessoa a pessoa. O 
doente expele ao falar, espirrar 
ou tossir pequenas gotículas de 
saliva que podem ser aspiradas 
por outro indivíduo (ABr).

de combate à tuberculose, que 
previam reduzir, até 2015, o 
coeficiente de incidência e 
de mortalidade da doença em 
50% quando comparado aos 
resultados de 1990. Em 2018, 
entretanto, foram registrados 
72,8 mil casos novos no país.

“Apesar de ter avançado, o 

brasileiro deve fi car sempre 
alerta”, destaca o Ministério da 
Saúde, ao reforçar a importân-
cia de se começar o tratamento 
o quanto antes. A terapia de 
combate à tuberculose está 
disponível gratuitamente em 
unidades públicas de saúde e 
mantê-lo até o fi nal é essencial 

Governo arrecada R$ 219,5 
milhões com áreas portuárias

Carlos Marun diz que Temer está 
‘inconformado’ com prisão

se trata de um confronto não 
republicano.

O ex-presidente Michel Te-
mer permaneceu em silêncio 
durante interrogatório, na 
Superintendência Regional 
da PF no Rio de Janeiro. A 
informação foi divulgada pela 
procuradora da República 
Fabiana Schneider, integrante 
da força-tarefa da Lava Jato no 
Rio. Dos oito presos na ope-
ração, apenas o ex-ministro 
Moreira Franco aceitou falar, 
negando ter recebido ou ofe-
recido propina. De acordo com 
a procuradora, Temer apenas 
informou, por meio de seus 
advogados, que não iria falar 
(ABr).

foi montada em uma sala com 
banheiro e janela. 

Segundo ele, Temer “pode 
estar sendo vítima de uma 
disputa entre a Lava Jato e o 
Supremo Tribunal Federal”. “O 
presidente talvez tenha fi cado 
como um marisco entre o mar 
e o rochedo”, afi rmou.

“O que estamos vendo, e que 
é evidente, não é novidade, é 
que existe uma queda de braço 
entre o STF e a Lava Jato. O 
que é óbvio. Talvez o presi-
dente esteja sendo uma vítima 
dessa disputa, onde se busca 
demonstrar poder ao arrepio 
da lei e em não conformidade 
com o Estado de direito”, dis-
se Marun, acrescentando que 

Delegados da PF defendem ação na prisão de Temer
longo da manhã, desde a prisão de 
Temer, a primeira a ser cumprida 
na quinta-feira (21).

A declaração foi dada após 
um encontro com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, em Brasília. 
Paiva disse que a ação da PF não 
foi tratada na reunião, que durou 
pouco mais de meia hora. “É uma 
atuação regular das instituições. 
O ministério não tem como inter-
vir ou direcionar ações, apenas 
coordena a PF, mas não intervêm 
tecnicamente”, disse.

Segundo o delegado Edvandir 
Paiva, o principal assunto com 
Sergio Moro foi o Projeto Anticri-
me, em tramitação no Congresso 
Nacional. A ADPF formalizou o 
apoio ao texto e pediu empenho 
do Parlamento para que a pro-
posta com medidas de combate à 
corrupção avance (ABr).


