
De acordo com regras estabelecidas no projeto, Governo do Rio Grande do Norte terá um repasse direto de R$ 442,2 milhões 
(uso livre), além de uma verba específica para ações de combate ao coronavírus. Outra fatia será destinada às 167 prefeituras

Conheça histórias 
de seis potiguares 
que morreram na 
pandemia de Covid

Bolsonaro diz 
que chegou “no 
limite”; imprensa
é agredida em ato

Agências vão abrir 
mais cedo a partir de 
hoje para saque de 
auxílio de R$ 600

Brasil tem mais de 
100 mil infectados 
pela Covid-19; já 
são 7 mil mortes

Novo coronavírus interrompeu a 
vida de 62 pessoas no RN até este 
dmoingo. Famílias não puderam 
dar adeus nos sepultamentos das 
vítimas por causa da pandemia

Presidente afirmou que não irá 
mais admitir interferência em 
seu governo, dias depois de ser 
contrariado por decisões do 
Supremo Tribunal Federal

Atendimento será antecipado 
em duas horas em 1.102 
agências bancárias de todo o 
país, funcionando das 8h às 14h, 
apenas para serviços essenciais

No Rio Grande do Norte, de 
acordo com a contagem oficial, 
foram 33 novas infecções 
confirmadas neste domingo, 
incluindo 3 óbitos

Perfil 09 Protesto 03 e 06

Caixa 08 Pandemia 06

Socorro financeiro aprovado no Senado 
garante mais de R$ 442 milhões ao RN

Alívio no caixa 04

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA 

GORArn
NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2020
EDIÇÃO Nº 791| ANO 4  | 12.500 EXEMPLARES  

www.agorarn.com.br

A

Estudo prevê colapso no sistema 
de saúde do RN até 21 de maio

Coronavírus 07

Pesquisadores da UFMG apontam que Rio Grande do Norte terá até 80 
dias sem leitos de UTI disponíveis, caso não haja contenção da pandemia

Pacientes que desenvolvem a forma grave da Covid-19 necessitam do auxílio de um ventilador mecânico para respirar

Reprodução

Oito times da Série A 
voltam aos treinos
nesta segunda-feira

Católicos querem volta 
das missas, mas padre 
pede cautela sobre tema

Onde as histórias
de Luiza e Arlindo
se encontram

Grêmio e Inter, no Rio Grande 
do Sul, farão atividades físicas. 
Atletas de outros seis clubes 
farão trabalho remoto

Campanha do movimento 
“Sou Católico Brasil” pede a 
retomada das celebrações, 
suspensas desde março

Potiguar Luiza de Souza 
(ou Ilustralu) conta algumas 
histórias da vida real com a 
ajuda do personagem Arlindo
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Numa inversão notável dos 
fatos, o presidente Jair 
Bolsonaro volta a apontar 

o isolamento social adotado por 
muitos governadores como o 
grande responsável não só pelo 
desemprego, mas agora também 
pelas mortes.

Como se os necrotérios de 
Manaus, São Paulo, Fortaleza ou 
Recife estivessem neste momento 
superlotados de desempregados 
atingidos por uma “gripezinha” 
que também afeta a saúde 
pública.

Além de uma falácia 
repugnante, o caso em questão 
passa um sofi sma, cujo argumento 
central foi concebido justamente 
para produzir a ilusão de uma 
verdade que, sob todos os ângulos 
em que se olhe, não se sustenta 
diante dos números crescentes das 
vítimas no País.  

E, nesta toada, o Brasil inteiro 
é forçado a admitir a devastadora 
realidade de centenas de corpos 
sepultados todos os dias em meio 
a funerais coletivos, enquanto o 
homem que ocupa o cargo mais 
importante da nação pergunta em 
meio a risadas de apoiadores:

“E daí?”
Se é uma brincadeira de mal 

gosto, já foi longe demais. O 

histórico negacionista de Bolsonaro 
dos efeitos deletérios da pandemia 
desconhecem os mais de 20 milhões 
de desempregados criados em 
apenas dois meses nos EUA por 
conta da “gripezinha”.

Os 50 milhões de mortos 
naquele país, nesse caso, seriam 
apenas um detalhe na conta 
pragmática e desalmada do nosso 
Messias?

Pela projeção dos especialistas 
mais renomados do mundo, 
esse negacionismo de Bolsonaro, 
somada a crença de milhões de 
brasileiros de que seu presidente 
fala a verdade, ampliará 
consideravelmente nas próximas 
semana a tragédia que já passou 
por outros países.

Uma escalada previsível de 
uma nação que desesperadamente 
busca um presidente para guia-lo, 
mas não tem.

Procura-se um líder

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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NOTAS & INFORMES
RESPONSABILIDADE FISCAL I

A LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) completa 20 anos nesta 
segunda-feira (4) em uma situação 
inusual. Devido à decretação de 
estado de calamidade pública 
pelo governo federal por causa da 
pandemia de coronavírus, parte das 
regras previstas nessa legislação 
está suspensa.

RESPONSABILIDADE FISCAL II
A União, por exemplo, está 

dispensada do cumprimento da 
meta que limita o défi cit e do 
bloqueio de despesas previstos 
na lei orçamentária de 2020. 
Para estados e municípios, fi cam 
suspensos prazos para ajuste no 
excesso de despesa de pessoal e 
endividamento não só durante a 
pandemia mas até que a economia 
cresça pelo menos 1%.

ORIGEM DO CORONAVÍRUS
O secretário de Estado dos 

EUA, Mike Pompeo, afi rmou 
neste domingo (3) que há uma 
“quantidade enorme” de provas 
de que a pandemia de Covid-19 
começou num laboratório de Wuhan, 
cidade chinesa que registrou os 
primeiros casos da doença.

CONCIDADE I
Presidente do Conselho da 

Cidade do Natal (Concidade), o 
prefeito Álvaro Dias convocou 
todos os conselheiros titulares e 
seus suplentes a participarem da 
reunião extraordinária da entidade, 
que será realizada virtualmente 
por meio do aplicativo Teams nesta 
terça-feira (5), às 9 horas. Na pauta, 
a aprovação da ata da reunião 

Termina no dia 31 de julho - portanto, em pouco menos de 
três meses - o prazo dado pelo Ministério da Economia 
para que estados e municípios se adequem à Emenda 

Constitucional 103, que reformou o regime geral de Previdência 
no fi m do ano passado. Com a pandemia do novo coronavírus, 
entretanto, as assembleias legislativas e as câmaras municipais 
paralisaram as discussões, dedicando as reuniões a temas 
ligados ao combate à Covid-19. No caso do RN, além do Governo 
do Estado, 40 municípios precisam reformar seus regimes 
próprios de previdência. Na Assembleia Legislativa, antes da 
pandemia, os deputados montaram uma comissão especial para 
discutir o assunto - inicialmente, seria um mês de debate, antes 
de a matéria chegar no plenário. Com a pandemia, a prioridade 
se tornou outra. Mas os prazos seguem os mesmos e precisam ser 
readequados. Com a palavra, o Ministério da Economia.

E a reforma da Previdência?

realizada no dia 9 de março de 2020 
e também a aprovação da resolução 
que trata da Pré-conferência e da 
Conferência do processo de revisão 
do Plano Diretor de Natal.

TRANSPARÊNCIA
O Rio Grande do Norte subiu 

sete pontos e entrou para a lista 
dos dez estados brasileiros com 
melhor avaliação no Índice de 
Transparência da Covid-19, 
iniciativa da Open Knowledge 
Brasil (OKBR) para avaliar a 
qualidade dos dados e informações 
relativos à pandemia do novo 
coronavírus, publicados pela União 
e pelos estados brasileiros em seus 
portais ofi ciais. O RN alcançou o 9º 
lugar no ranking, com 74 pontos, 
fi cando à frente de estados de 
maior potência econômica, como 
São Paulo e Rio Grande do Sul.

AUMENTO DE GASTOS
A fl exibilização de regras para 

aumento de salário para servidores de 
saúde e segurança, ocorrida durante a 
votação do projeto de auxílio a estados 
e municípios, reduzirá em cerca de 
R$ 40 bilhões a economia estimada 
dos entes com o congelamento 
de reajustes previsto no texto. A 
estimativa foi feita por técnicos do 
governo federal, depois de o Senado 
aprovar no sábado o projeto.

CITAÇÃO
Ministros da gestão Jair 

Bolsonaro foram citados pelo ex-
ministro Sérgio Moro no depoimento 
de mais de oito horas na sede da 
Polícia Federal em Curitiba. O 
ex-juiz da Lava Jato mencionou os 
colegas do governo que participaram 
de reuniões em que ele esteve 
presente junto do presidente.

A Covid-19, de fato, chegou sem qualquer anúncio prévio 
e quando os especialistas pouco conheciam acerca da doença. 
E fomos tentando “trocar o pneu com o carro andando”. Em 
relação ao uso de máscaras, foi mais ou menos assim. De início, 
uma recomendação somente para os que apresentam sintomas 
e profi ssionais da saúde. Em seguida, visto que a máscara pode 
ser uma barreira inibidora à disseminação do coronavírus, a 
recomendação foi estendida para todas as pessoas. 

“No entanto, o uso de uma máscara isoladamente não é 
sufi ciente para fornecer o nível adequado de proteção. Outras 
medidas igualmente relevantes devem ser adotadas. Ao utili-
zar máscaras, esta medida deve ser combinada com a higiene 
de mãos e outras medidas de prevenção para impedir a trans-
missão pessoa-pessoa do novo coronavírus”, diz um dos docu-
mentos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sob a ótica do Sistema Indústria, também há um conven-
cimento geral da importância do uso das máscaras e da ne-
cessidade de divulgação intensiva acerca de sua utilização em 
todos os ambientes de trabalho e coletivos. Aliás, como noticia 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI): “para garantir 
o atendimento a essa crescente demanda por equipamentos 
de proteção individual, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e indús-
trias de diversos setores estão canalizando seus processos na 
produção desses itens”.

Aliás, não somente máscaras, mas a CNI tem ido além. 
Neste sentido, o próprio presidente Robson Braga de Andrade 
esclareceu que “todas as instituições do Sistema Indústria têm 
participado ativamente na luta contra a Covid-19”. Em parce-
ria com 10 grandes empresas industriais, o Senai está viabili-
zando o conserto e a manutenção de centenas de respiradores 
hospitalares. O Senai e o Sesi destinaram R$ 30 milhões, no 
Edital de Inovação da Indústria, a projetos voltados ao desen-
volvimento de soluções contra o coronavírus”, afi rma.

No Rio Grande do Norte, em particular, além de uma cam-
panha de divulgação do uso das máscaras, o Senai já produ-
ziu e entregou diversas unidades à instituições sociais. Entre 
produzidas e em processo de fabricação, o Senai deve alcançar 
70 mil máscaras. O Sesi, por sua vez, como ação concreta de 
prevenção, articulou a aplicação de vacinas contra infl uenza, 
adquiriu 9500 testes e 50 mil máscaras para atuação direta 
nas indústrias, considerando o foco da instituição em saúde e 
segurança do trabalho.

Mas, nós, principalmente, precisamos nos unir em torno 
do uso generalizado das máscaras como uma das barreiras de 
proteção. Não apenas utilizando, mas divulgando e doando 
para quem não tem condições de adquirir. O enfrentamento à 
pandemia exige gestos concretos.

ARTIGO
Amaro Sales de Araújo ►  Presidente do Sistema Fiern

As máscaras e suas 
consequências
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O presidente Jair Bolsonaro 
participou neste domingo (3), em 
Brasília, de uma manifestação em 
favor de seu governo e repleta de 
palavras de ordem contra o Supre-
mo Tribunal Federal  (STF) e o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na rampa do Palácio do Pla-
nalto e aos gritos de “mito”, “Moro 
traidor”, “não desista” e “fecha-
dos com Bolsonaro”, o presidente 
afi rmou que não irá mais admitir 
interferência em seu governo. A de-
claração é dada depois de decisões 
do STF que contrariaram Bolsona-
ro, como a suspensão da nomeação 
de Alexandre Ramagem para o co-
mando da Polícia Federal.

“O que nós queremos é o melhor 
para o nosso País, a independência 
verdadeira dos três Poderes, não 
apenas uma letra da Constituição. 
Chega de interferência, não vamos 
mais admitir interferência, acabou 
a paciência. Vamos levar esse Bra-
sil para frente”, disse.

Ao defender a volta ao trabalho, 
mesmo com a pandemia de Co-
vid-19, o presidente disse que “infe-
lizmente” muitos serão infectados 
pelo novo coronavírus, e que muitos 
perderão suas vidas, mas emendou 
afi rmando que “é uma realidade, 
que temos que enfrentar”. “O País 
de forma altiva vai enfrentar seus 
problemas, sabemos do efeito do 
vírus, mas infelizmente muitos 

serão infectados, infelizmente mui-
tos perderão suas vidas também, 
mas é uma realidade, e nós temos 
que enfrentar. Não podemos fazer 
com o que o efeito colateral do tra-
tamento do combate ao vírus seja 
mais danoso que o próprio vírus”, 
disse.

Bolsonaro também afi rmou que 
o Brasil “como um todo” reclama 
pelo volta ao trabalho e que go-
vernadores “irresponsáveis” estão 
destruindo empregos. “Brasil como 
um todo reclama volta ao traba-
lho, essa distribuição de empregos 
irresponsável por parte de alguns 
governadores é inadmissível, o  
preço será muito alto na frente, de-
semprego, miséria”, afi rmou.

Também durante o ato de on-
tem, Bolsonaro disse que as “For-
ças Armadas” estão ao lado do seu 
governo e que pede a Deus que 
“não tenhamos problemas nesta 
semana” porque ele “chegou no li-
mite”.

“Vocês sabem que o povo está 
conosco, as forças armadas ao lado 
da lei, da ordem, da democracia, 
liberdade também estão ao nosso 
lado. Vamos tocar o barco, peço a 
Deus que não tenhamos problema 
nessa semana, porque chegamos 
no limite, não tem mais conversa, 
daqui para frente, não só exigire-
mos, faremos cumprir a Constitui-
ção, ela será cumprida a qualquer 
preço”, afi rmou o presidente.Presidente durante ato neste domingo

Em novo protesto antidemocrático, 
Bolsonaro diz que “chegou no limite”
No Palácio do Planalto e aos gritos de “mito”, “Moro traidor”, “não desista” e “fechados com Bolsonaro”, o presidente afirmou 
que não irá mais admitir interferência em seu governo, dias depois de ser contrariado por decisões do Supremo Tribunal Federal

“Não tem mais conversa”

Evaristo Sá / AFP



Peritos da Polícia Federal ex-
traíram do celular do ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública 
Sérgio Moro mensagens trocadas 
com o presidente Jair Bolsonaro, 
incluindo as que foram deleta-
das para aumentar o espaço de 
armazenamento do aparelho. A 
ação foi realizada durante o de-
poimento de Moro no sábado (2), 
que durou mais de oito horas na 
sede da Superintendência da PF 
em Curitiba (PR).

Uma varredura completa foi 
realizada no celular de Moro e 
localizou áudios de conversas do 
ex-ministro com Bolsonaro envia-
das por aplicativo de mensagem. 
Os peritos também copiaram 
comunicações trocadas por Moro 
com a deputada Carla Zambelli, 

algumas delas que também ha-
viam sido deletadas para liberar 
espaço de armazenamento, mas 
que permanecem na memória do 
aparelho.

O próximo passo é a elabora-
ção de um laudo no Instituto Na-
cional de Criminalística sobre as 
conversas e os áudios.

Durante o depoimento, Moro 
citou nomes de ministros para 
reforçar suas acusações contra 
Bolsonaro, sem implicá-los em 
situação ilegal. Os ministros es-
tavam presentes em reuniões do 
ex-juiz com o presidente e foram 
mencionados apenas como even-
tuais testemunhas de falas ditas 
por Bolsonaro nos encontros.

Moro desmentiu acusações de 
apoiadores e militantes bolsona-

ristas de que gravou o presidente 
por mais de um ano. Perante a 
Polícia Federal, disse que isso é 
“absolutamente mentira” e que 
jamais gravou os diálogos.

Moro prestou depoimento de 
mais de oito horas na sede da PF 
no inquérito que investiga suas 
acusações de tentativas de inter-
ferência política de Bolsonaro na 
chefi a da corporação.

O inquérito foi autorizado pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
para investigar se as acusações de 
Moro são verdadeiras. Se não fo-
rem, o ex-ministro poderá respon-
der na Justiça por denunciação 
caluniosa e crimes contra a honra.

O depoimento foi determinado 
pelo ministro Celso de Mello, rela-
tor do caso.
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A Prefeitura do Natal 
já entregou, durante a pan-
demia do novo coronavírus, 
mais de 20 mil cestas básicas 
a famílias de estudantes da 
rede municipal de ensino.

A assistência é uma forma 
de garantir a alimentação dos 
alunos, que estão sem acesso 
à merenda escolar devido à 
suspensão das aulas.

“A entrega dessas cestas é 
muito importante para nossa 
comunidade escolar, pois se 
trata de uma comunidade 
carente que depende muitas 
vezes da merenda escolar. Es-
sa ação acaba trazendo muita 
alegria para todos da comu-
nidade, pois atende uma ne-
cessidade fundamental”, des-
taca Maria Aparecida Matias 
Freire, gestora pedagógica da 
Escola Municipal Professora 
Emília Ramos, que fi ca em 
Cidade Nova, bairro da Zona 
Oeste de Natal..

Ação semelhante será 
realizada pelo Governo do Es-
tado. De acordo com a Secre-
taria Estadual de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Se-
ec), por causa da suspensão 
das aulas, cestas básicas co-
meçarão a ser entregues em 
breve para todos os alunos da 
rede estadual de ensino.

O presidente Jair Bolso-
naro disse que deve nomear 
nesta segunda-feira (4) o novo 
diretor-geral da Polícia Fede-
ral. O anúncio foi feito após 
o presidente cumprimentar 
apoiadores em ato em frente 
ao Palácio do Planalto, neste 
domingo (3).

Desde a exoneração de 
Maurício Valeixo, no último 
dia 24 de abril, a corporação 
está sendo comandada in-
terinamente pelo delegado 
Disney Rossetti. A saída de 
Valeixo também provocou a 
exoneração do ex-ministro da 
Justiça e da Segurança Públi-
ca Sergio Moro.

Prefeitura 
do Natal já 
entregou 20 mil 
cestas básicas

Presidente diz 
que vai nomear 
novo diretor da 
PF nesta segunda

Assistência

Polêmica

O Senado aprovou neste fi m de 
semana, com 79 votos favoráveis e 
apenas um contrário, um auxílio 
fi nanceiro de R$ 125 bilhões a esta-
dos e municípios para combate aos 
efeitos da pandemia da Covid-19. 
O valor inclui repasses diretos e 
suspensão de dívidas.

Como o texto que já havia sido 
aprovado na Câmara foi aprovado 
no Senado em forma de um substi-
tutivo apresentado pelo presidente 
da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), a matéria voltará à análise 
dos deputados.

Segundo o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a vota-
ção deve ocorrer nesta segunda-feira 
(4). Se aprovada sem alterações, a 
primeira parcela do pagamento do 
auxílio emergencial aos estados, 
municípios e Distrito Federal está 
prevista para 15 de maio.

Pela proposta, serão direcio-
nados R$ 60 bilhões em quatro 
parcelas mensais. Desse total, R$ 
50 bilhões serão para uso livre 
(R$ 30 bi vão para os estados e R$ 
20 bilhões para os municípios). 
Como não participa do rateio dos 
municípios, o Distrito Federal 
receberá uma cota à parte, de R$ 
154,6 milhões, também em qua-
tro parcelas.

Os outros R$ 10 bilhões terão 

que ser investidos exclusivamente 
em ações de saúde e assistência 
social (R$ 7 bilhões para os estados 
e R$ 3 bilhões para os municípios).

“É uma matéria de fundamen-
tal importância para o enfren-
tamento à pandemia que atinge 
milhares de brasileiros. Estamos 
fazendo o possível para minimizar 
os impactos na economia, educa-
ção, segurança e na infraestrutura. 
É a resposta que todos os brasilei-
ros estão esperando”,  ressaltou o 
presidente do Senado.

De acordo com as regras estabe-

lecidas no projeto, o Governo do Rio 
Grande do Norte terá um repasse di-
reto de R$ 442,2 milhões (uso livre), 
além de uma verba específi ca para 
ações de combate ao coronavírus. 
Outra fatia será destinada às prefei-
turas. Além disso, o pagamento das 
dívidas com a União fi ca suspenso.

RATEIO
O rateio por estado será fei-

to em função da arrecadação do 
ICMS, da população, da cota no 
Fundo de Participação dos Estados 
e da contrapartida paga pela União 

pelas isenções fi scais relativas à 
exportação.

Já o rateio entre os municípios 
será calculado dividindo os recur-
sos por estado (excluindo o DF) 
usando os mesmos critérios para, 
então dividir o valor estadual entre 
os municípios de acordo com a po-
pulação de cada um.

Um dispositivo acrescentado ao 
projeto durante a votação determi-
na que estados e municípios deve-
rão privilegiar micro e pequenas 
empresas nas compras de produtos 
e serviços com os recursos libera-
dos pelo projeto.

Já os R$ 7 bilhões destinados 
aos estados para saúde e assistên-
cia serão divididos de acordo com a 
população de cada um (critério com 
peso de 60%) e com a taxa de inci-
dência da Covid-19 (peso de 40%), 
apurada no dia 5 de cada mês. Os 
R$ 3 bilhões enviados para os mu-
nicípios para esse mesmo fi m serão 
distribuídos de acordo com o tama-
nho da população.

CONTRAPARTIDA
O socorro tem como uma das 

contrapartidas o congelamento de 
salários de servidores públicos em 
todas as esferas até dezembro de 
2021, exceto servidores da saúde e 
assistência social.

Senado aprovou projeto de auxílio a estados em votação remota no último sábado

Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro

Com socorro financeiro, Governo do RN 
vai receber pelo menos R$ 442 milhões

Peritos vasculham celular de Moro e 
resgatam mensagens de Bolsonaro

Valor está previsto no projeto de auxílio a estados e municípios que foi aprovado neste fim de 
semana pelo Senado. Matéria deverá ser analisada pelos deputados federais nesta segunda-feira

Auxílio

Investigação

José Aldenir/AgoraRN

Isaac Amorim / MJSP
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PRA
    QUÊ?

Liberdade para apurar, checar, rechecar e fazer chegar a você a verdade sobre 

os fatos. É no jornalismo responsável que as pessoas se sentem seguras. 

Prova disso é o aumento de 72% na procura por informação de credibilidade nos 

sites jornalísticos* em meio ao caos provocado pela pandemia e pelas notícias 

falsas. Sem liberdade de imprensa, só a desinformação chega até você. 

3 de maio. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

#imprensacontraovirus *Fonte: IVC | Instituto Verificador de Comunicação.

Liberdade
de Imprensa
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Os deputados federais fazem viagens frequentes para o ex-
terior sob a alegação de melhorar o desempenho do Legis-
lativo sob a alcunha de “missões ofi ciais”. E fazem o diabo 

para justifi car gastos que lhes garantam ressarcimentos. Os parla-
mentares devem fazer relatórios da viagem, mas os documentos são 
motivo de deboche entre servidores pelo “copia-e-cola”. Expedito 
Netto (PSD-RO) e Ricardo Izar (PP-SP), foram por nossa conta a Las 
Vegas, nos Estados Unidos, capital mundial da jogatina, e entrega-
ram relatórios com parágrafos inteiros idênticos. 

O relato da participação no congresso de moedas digitais e blo-
ckchain tem detalhes de almoços e show, mas nada do assunto da 
viagem. O passeio dos parlamentares à cidade da jogatina e da es-
bórnia custou R$ 31 mil entre passagens e diárias, em dólar, ao con-
tribuinte. Procurados para explicar por que os relatórios são cópias 
idênticas, os parlamentares não deram retorno até o fechamento da 
reportagem. Expedito Netto fez outra viagem, para a Nova Zelândia, 
sob justifi cativa de ampliar o conhecimento das políticas indígenas. 
Custo: R$ 18,2 mil.

Deputados copiam relatórios 
para justifi car gastos

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

INVESTIMENTO PESADO
O Orçamento total para o 

setor público para 2020 é de 
R$ 3,72 trilhões. Até agora 
já foram pagos mais de R$ 1 
trilhão e, segundo o ministro 
Paulo Guedes (Economia), 
serão investidos R$ 500 bilhões 
nos próximos três meses para 
ajudar no combate ao novo 
coronavírus.

OUTRA VÍTIMA
Segundo a IATA (Associação 

Internacional de Transporte 
Aéreo), a queda na capacidade 
do transporte aéreo de carga 
caiu quase 38% na América 
Latina apenas no mês de março, 
em relação a 2019. 

NA NOSSA CONTA
Segundo o Painel Estatístico 

de Pessoal do Ministério do 

Planejamento, a folha de 
pagamento do governo federal 
em 2020, até agora, é de R$ 
26,3 bilhões por mês, em 
média, mas chega a R$ 40 
bilhões por mês.

EFEITOS PERMANECEM
A Caixa garantiu 30 milhões 

de clientes devido ao “auxílio 
emergencial”, mas ideia de jerico 
de Dilma e Mantega de cortar 
rendimento da popança garantiu 
que o pobre continua pobre: não 
deve passar de 1,85% no ano.

FAZ QUE NÃO VÊ
Petição no site Change.org 

pede redução do salário dos 
parlamentares e passa de 14 mil 
apoiadores, mas Maia e o pupilo 
Alcolumbre se fi ngem de mortos. 
Acham que só o setor privado 
deve se sacrifi car na crise.

Corte de comissionados 
pouparia R$3,5 bilhões/mês

O pacote de ajuda aos estados representará gastos de R$130 
bilhões ao governo federal e, como sempre, vai sobrar para quem paga 
impostos. “Gordura” é o que não falta nos Três Poderes: relatório do 
Tribunal de Contas da União sobre comissionados no serviço público 
federal mostra que essa despesa representa um terço do total da folha 
de pessoal de funcionários ativos: R$3,5 bilhões de quase R$10 bilhões 
totais.

TRÊS PODERES INCHADOS
Dos 1,1 milhão de 

empregados do Executivo, 
Legislativo e Judiciário 
federais, cerca de 350 mil 
ocupam algum tipo de cargo 
de confi ança.

NA NOSSA CONTA
Segundo dados 

do Ministério do 
Planejamento, a folha de 

pagamento do governo 
federal custa-nos em 2020 
cerca de R$ 26,3 bilhões por 
mês.

FUNÇÃO ALÉM DO SALÁRIO
As 57.302 funções/

gratifi cações reservadas 
a servidores concursados 
são pagas além dos largos 
salários reajustados 
anualmente.

Cláudio
Humberto

O Brasil registrou 4.588 novas 
infecções pelo novo coronavírus 
entre sábado e domingo, segundo 
dados atualizados ontem à tarde 
pelo Ministério da Saúde. Com 
isso, o País ultrapassou a faixa de 
100 mil casos confi rmados - são 
101.147 no total. 

O número de óbitos passou de 
6.750 para 7.025, com o acréscimo 
dos 275 novos casos.

Os números divulgados dia-
riamente pelo Ministério da Saú-
de refl etem os casos registrados 
nas 24 horas anteriores pelas 
secretarias estaduais de Saúde, 
independentemente da data em 
que tenham ocorrido. Estimativas 
recentes mostraram que mortes 
chegam a levar mais de um mês 
para serem inseridas.

No Rio Grande do Norte, de 
acordo com a contagem ofi cial, 
foram 33 novas infecções confi r-
madas neste domingo, incluindo 
2 óbitos. Com isso, o Estado agora 
tem 1.392 casos confi rmados da 
doença e 61 mortes. Além disso, 

existem quase 5 mil (4.939) casos 
suspeitos. Outros 4.378 foram des-
cartados. A Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) também 
atualizou para 415 o número de 
pacientes curados da Covid-19.

De acordo com a plataforma de 
acompanhamento da pandemia 
do coronavírus do Laboratório de 
Inovação em Saúde da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte (Lais/UFRN), a cidade que 

registra mais mortes no Estado 
é Mossoró, com 16 óbitos. Em 
seguida, aparece Natal, com 12 
registros.

ATUALIZAÇÃO
Depois que a Sesap divulgou 

a atualização diária, a Secreta-
ria de Saúde de Natal confi rmou 
mais uma morte neste domingo, 
elevando o total do Estado para 62 
(sendo 13 na capital).

Apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro agrediram com chutes, 
murros e empurrões a equipe de 
profi ssionais do jornal O Estado 
de S. Paulo que acompanhava a 
manifestação pró-governo reali-
zada neste domingo (3) em Bra-
sília. O fotógrafo Dida Sampaio 
registrava imagens do presidente 
em frente à rampa do Palácio do 
Planalto, na Esplanada dos Minis-
térios, em uma área restrita para 
a imprensa, quando foi agredido.

Segundo o jornal, Sampaio 
usava uma pequena escada para 
fazer o registro das imagens quan-
do foi empurrado duas vezes por 
manifestantes, que desferiram 
chutes e murros nele. O motoris-
ta do jornal, Marcos Pereira, que 
apoiava a equipe de reportagem, 
também foi agredido fi sicamente 
com uma rasteira. Os manifes-
tantes gritavam palavra de ordem 
como “fora Estadão”.

Os dois profi ssionais precisa-
ram deixar o local rapidamente 
para uma área segura e procu-
raram o apoio da Polícia Militar. 
Eles deixaram o local escoltados. 

Os profi ssionais passam bem. O 
repórter da Folha de S.Paulo Fa-
bio Pupo também foi empurrado 
ao tentar defender o fotógrafo do 
Estado. Os repórteres do Estado 
Júlia Lindner e André Borges, que 
também acompanham a manifes-
tação para o Estadão, foram insul-
tados, mas sem agressões.

REPÚDIO
A Associação Nacional de Jor-

nais (ANJ), à qual o Grupo Agora 
RN é fi liado, emitiu uma nota 

de repúdio às agressões sofridas 
pelos profi ssionais do Estadão. A 
entidade disse condenar “veemen-
temente” os atos. “Além de aten-
tarem de maneira covarde contra 
a integridade física daqueles que 
exerciam sua atividade profi ssio-
nal, os agressores atacaram fron-
talmente a própria liberdade de 
imprensa”, destacou a ANJ.

A entidade disse esperar que 
as autoridades responsáveis iden-
tifi quem os agressores e que eles 
sejam punidos pela Justiça.

Brasil ultrapassa marca de 100 mil 
contaminados pelo coronavírus

Profissionais do Estadão recebem 
chutes e murros durante protesto

Pandemia

Intolerância

Várias cidades obrigam uso de máscaras em áreas comuns para prevenir Covid-19

Fotógrafo Dida Sampaio é agredido durante manifestação em Brasília no domingo

Segundo o Ministério da Saúde, são 101 mil casos confirmados da doença 
no País; número de mortes chegou a mais de 7 mil neste fim de semana

Marcello Casal Júnior / ABr

Ueslei Marcelino / Reuters
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Supermercados são autuados 
por descumprirem decreto

Aglomeração

O Governo do Rio Grande 
do Norte aumentou a fi scaliza-
ção e a autuação  a mercados e 
supermercados que têm permi-
tido o acesso de mais de uma 
pessoa por família no momento 
das compras. No último sábado 
(2),  uma das maiores redes 
supermercadistas de Natal foi 
autuada por descumprir essa 
medida versada no Decreto go-
vernamental nº 29.583, de 1º de 
abril de 2020.

“Os estabelecimentos têm 
fl exibilizado esta que é  uma 
das principais medidas de  pre-
venção contra a aglomeração. 
Não temos como numerar a 
quantidade de pessoas, mas 
temos observado fi las e verifi ca-
mos com frequência a presença 
de pelo menos duas pessoas da 
mesma família em uma mesma 
compra. Nesse caso, autuamos 
em fl agrante o estabelecimen-
to”, alerta o coordenador geral 
do Procon, Thiago Silva.

A Força Tarefa responsá-
vel pela fi scalização é formada 

por representantes do Procon, 
das polícias Militar e Civil e da 
Controladoria Geral do Estado. 
Recentemente, três supermer-
cados do município de Pau dos 
Ferros também foram autu-
ados por descumprimento ao 
decreto. No último dia 30, dois 
supermercados em Natal tam-
bém foram autuados.

Estabelecimentos de mais 
de 100 municípios já foram 
orientados e fi scalizados. Mais 
de 300 notifi cações e 11 multas 
foram aplicadas apenas aos 
supermercados. A multa varia 
entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, de 
acordo com o nível de infração, 
o faturamento da empresa e a 
reincidência.

Jalmir Oliveira
Editor de Cidades

O Rio Grande do Norte terá 
ocupação de máxima dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) no Sistema Único de Saúde 
(SUS) por conta da Covid-19 no 
próximo dia 21 de maio. A falta de 
unidades de atendimento hospita-
lar intensivo poderá se estender 
por até 80 dias.

As projeções são de pesquisa-
dores da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). O estudo 
analisa a evolução da epidemia do 
novo coronavírus por todo o Brasil.

Segundo o estudo da UFMG, 
durante o período de ocupação 
máxima, o défi cit de UTIs no siste-
ma público só acabará no dia 8 de 
agosto.

O levantamento foi feito a par-
tir de informações a respeito do 
número de leitos, taxa de ocupação 
antes e depois do início da epide-

mia, tempo de internação dos pa-
cientes e o número de novos casos e 
percentual da população infectada.

Segundo os pesquisadores, o 
modelo numérico estima em quan-
to tempo o sistema fi cará satura-
do, o que permite que os gestores 
públicos de saúde trabalhem na 
ampliação da rede hospitalar, bem 
como nas ações para conter o avan-
ço no contágio do novo coronavírus.

O mecanismo também faz uma 
estimativa dos leitos gerais dos 
hospitais, usados para tratar os pa-
cientes menos graves. Com relação 
a este grupo, o Rio Grande do Nor-
te não vai sofrer com falta de leitos 
gerais pelos próximos três meses.

O período mais crítico da falta 
de leitos de UTI vai acontecer en-
tre os dias 17 de junho e 7 de julho. 
Neste período de tempo, segundo 
os pesquisadores, o Rio Grande do 
Norte poderá ter até 300 pessoas 
disputando uma vaga de interna-
ção crítica.

Para o estudo, os pesquisado-
res levaram em consideração que 
o Rio Grande do Norte dispõe de 
103 leitos de UTI exclusivos para 
o tratamento de Covid-19. O levan-
tamento foi feito a partir de dados 

públicos analisados em abril.
Segundo dados da Secretaria 

Estadual de Saúde (Sesap), com 
dados do último sábado (2), a rede 
pública potiguar tem 119 leitos de 
UTI. Deste total, a taxa de ocupa-

ção está em 45%, ou seja, com 54 
leitos ocupados. Até o momento, o 
RN tem 1.392 casos de Covid-19 
confi rmados.

Com relação aos casos de Co-
vid-19, os dados da UFMG mos-
tram que até agosto o Rio Grande 
do Norte terá atingido 34 mil casos. 

O mês de junho será o mais crí-
tico entre os potiguares. A média 
de infecções fi cará acima dos 600 
registros diários.  

A ferramenta para a análise 
completa está disponível no site 
do Laboratório de Tecnologias de 
Apoio à Decisão em Saúde (Labdec) 
do Departamento de Engenharia 
de Produção e pelo Núcleo de Edu-
cação em Saúde Coletiva (Nescon), 
que é o órgão de pesquisa da Facul-
dade de Medicina da UFMG. 

A ferramenta permite que os 
gestores de saúde façam as pró-
prias simulações sobre a velocida-
de com que os leitos gerais e de UTI 
serão ocupados.

Estudo aponta que o Rio Grande do Norte terá mais de 34 mil casos de Covid-19

RN terá todos os leitos públicos de UTI 
para a Covid-19 ocupados até o dia 21
Projeções de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram que, caso os gestores públicos não 
atuem para a redução do contágio da doença, o Rio Grande do Norte terá até 80 dias com o sistema hospitalar em colapso 

Estudo

José Aldenir/AgoraRN

Natal está entre as capitais do 
país com o menor número de infec-
tados com o Covid-19 e também de 
mortes. Segundo o Ministério da 
Saúde (com números computados 
até o dia 23 de abril), a capital poti-
guar é a cidade melhor posicionada 
na Região Nordeste em relação à 
letalidade do vírus, com 2,3% de 
mortes em relação aos casos confi r-
mados e sétima posicionada entre 
todas as capitais do Brasil. 

O estudo mostra que Natal 
também está entre as 15 melhores 
em relação aos índices de trans-
missão, levando em conta os casos 
confi rmados por cada 100 mil ha-
bitantes.

O prefeito Álvaro Dias atribui o 
quadro positivo à antecipação, por 
parte da Prefeitura de Natal, de 
medidas de controle à pandemia, 
assim como a efi cácia delas. 

“Natal está entre as capitais 
com menores índices em razão das 
ações efi cientes que a Prefeitura 
vem adotando em várias áreas 
para combater a doença. Estamos 
nessa linha de frente desde o pri-

meiro momento”, destaca Álvaro 
Dias.

Entre as principais ações da 
gestão municipal, estão as inter-
rupções nas aulas desde o início 
da proliferação da doença no Bra-
sil, com a posterior distribuição de 
cestas básicas para as famílias dos 
alunos que fi caram sem o reforço 

nutricional diário realizado atra-
vés da merenda escolar.

As ações sociais voltadas para 
a identifi cação, atendimento, aco-
lhimento e nutrição de cidadãos 
em situação de rua também evitou 
que o vírus se alastrasse entre essa 
parte da população, assim como as-
sociações comunitárias.

Álvaro Dias avalia que a antecipação de medidas restritivas reduziu o contágio

Procon já multou 11 supermercados

Natal é a capital do NE com menor 
índice de contágio e mortalidade

Efeitos

José Aldenir/AgoraRN

Marcelo Camargo /Agência Brasil



O isolamento social, adotado 
como medida para conter a dis-
seminação do novo coronavírus 
(Covid-19), tende a aumentar o 
consumo residencial de água e de 
energia elétrica. Apesar de, até o 
momento, não haver números ofi -
ciais em âmbito nacional sobre o 
impacto da doença nas contas pa-
gas por esses serviços, especialis-
tas estimam que o valor a ser pago 
pelo consumidor poderá aumen-
tar, em média, entre 10% e 20%.

A expectativa é de que, diante 
da nova situação, haja também 
uma mudança nos hábitos dos 
consumidores residenciais, na 
direção de um consumo mais ra-
cional, consciente e econômico dos 
recursos naturais. 

“Acreditamos que esse mo-
mento será de grande aprendiza-
do para quando tudo passar e que 
uma nova consciência de consumo 
e de comportamento permanece-
rá”, disse Octávio Brasil, da CAS 
Tecnologia.

Segundo Octávio Brasil, dian-
te das mudanças de rotina cau-
sadas pela covid-19, houve uma 
mudança no padrão de consumo, 
com forte redução de demanda no 
comércio e na indústria e cresci-
mento do setor residencial.

“Normalmente nem todas as 
pessoas têm uma boa percepção 
de seu consumo de energia, água 
e gás. Elas sabem quanto pagam, 
mas raramente conhecem o moti-
vo e como fazer para economizar. 
Nesse momento, com muita gente 
trabalhando em casa, surpresas 
podem ocorrer, pois é natural que 
o consumo seja alterado por causa 
do maior tempo de permanência 
nas residências”, disse.

O especialista no entanto pon-
dera que tudo depende do com-

portamento de cada consumidor. 
“Alguns, com preocupações fi nan-
ceiras devido a uma possível re-
dução de renda, podem estar mais 
atentos a todos os tipos de gastos. 
Outros, trabalhando em regime de 
home offi ce, além da permanência 
de toda a família em casa, podem 
ter alterações entre 10% e 20% 
nessas contas. Mas, isso também 
depende do tamanho da família 
e da quantidade de pessoas que 
residem no mesmo local”, detalha 
Octávio Brasil.
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A Caixa Econômica Federal 
(CEF) informou neste sábado (2) 
que vai ampliar o horário de aten-
dimento em toda a sua rede de 
agências a partir de segunda-feira 
(4). 

Com a medida, as unidades 
passarão a funcionar das 8h às 
14h, duas horas mais cedo. Desde 
22 de abril, 1.102 agências já vi-
nham funcionando neste horário.

Para reduzir fi las e agilizar os 
atendimentos, o banco contratou 
mais 2.800 vigilantes (2.000 já está 
atuando), e 389 recepcionistas.

Na sexta (1), o banco já havia 
anunciado um pacote de medidas 
adicionais para reforçar o atendi-
mento, como a realocação de mais 
de 3 mil funcionários para ampliar 
as equipes nas agências; contra-
tação de mais 2 mil vigilantes e 
500 recepcionistas para orienta-
ção e atendimento ao público (no 

total, reforço de mais de 5,6 mil 
contratações); e a disponibilização 
de cinco caminhões-agência para 
atendimento em locais com maior 
necessidade

A Caixa informou ainda que es-
tá em contato direto com as prefei-
turas com objetivo de fechar parce-
rias para atendimento à população 
e divulgação de informações.

Neste sábado (2), 902 agências 
foram abertas exclusivamente pa-
ra atendimento do saque em espé-
cie da Poupança Social. Na última 
semana, houve abertura de quase 
800 agências no feriado de 21 de 
abril e no sábado (25).

O banco ainda vai pagar o abo-
no salarial anual do PIS/Pasep ou 
recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) a traba-
lhadores, assim como atender os 
clientes que têm contas salário no 
banco e precisam retirar dinheiro 

sem cartão ou senha. Por fi m, a ins-
tituição também fará o desbloqueio 
de cartão e senha de contas.

O momento é de distanciamen-

to social. Estar em meio a uma 
aglomeração é considerado um 
fator de risco durante esta pande-
mia do coronavírus, de acordo com 

a Organização Mundial da Saúde. 
Porém, coisa que já se tornou co-
mum de se ver nesta crise, são as 
fi las quilométricas nos arredores 
de agências da Caixa Econômica 
Federal. O motivo da aglomeração 
é o Auxílio Emergencial de R$ 600 
pago pelo Governo Federal.

O anseio por enfrentar as fi las 
enormes e talvez até não ser aten-
dido, levou algumas pessoas à dor-
mirem no chão, na frente da agên-
cia bancária. No vídeo gravado pelo 
fotógrafo Pedro Vitorino, pode-se 
observar que diversas pessoas des-
cumprem as orientações da OMS 
e se arriscam ainda de noite, em 
busca de um lugar melhor na fi la 
para ser atendido. A Caixa inicia 
seus atendimentos às 8h.

Com sua esposa, Agnaldo Sim-
plício saiu da estrada que leva para 
Japecanga, em Macaíba, para dor-
mir de frente à Caixa de Parnami-

Cenas de pessoas dormindo na porta de agências foram registras nos últimos dias

Isolamento social pode representar alta de 20% nas contas de água e energia

Caixa vai ampliar horário de todas as 
agências a partir desta segunda-feira

Quarentena afeta consumo de água e luz

Atendimento será antecipado em duas horas em 1.102 agências bancárias de todo o país, funcionando das 8h às 14h, apenas 
para serviços considerados essenciais; Caixa vai firmar parcerias com prefeituras para divulgar informações para o público

Serviço

Economia

Pedro Vitorino / Photopress

Reprodução / Stock Photos

TARIFA BRANCA
Octávio Brasil sugere, no 

caso da conta de energia, 
medidas que vão além do 
uso consciente, para evitar 
o desperdício. “É possível, 
ao consumidor, avaliar se é 
vantagem aderir à Tarifa Branca, 
pois o custo da energia é mais 
barato nos horários fora de 
ponta”, referindo-se a essa 
modalidade vantajosa para 
aqueles que possam deslocar 
parte considerável do seu 
consumo de energia nesses 
períodos. Criada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a tarifa começou a 
vigorar em janeiro de 2020 para 
todos consumidores de baixa 
tensão.

Nos dias úteis, o preço pago 
pela energia é dividido em três 
faixas horárias de consumo. 
No horário de ponta (17h30 às 
20h30), a tarifa fi ca mais cara 
que a tarifa convencional. Na 
faixa intermediária (16h30 às 
17h30, retornando das 20h30 
às 21h30), o custo também é 
maior.

CONTA DE ÁGUA
No caso da conta de 

água, especialmente nos 
condomínios, Octávio Brasil 
sugere a adoção de um sistema 
de medição individualizada, 
por ser mais justo porque o 
valor pago é correspondente 
ao consumo de cada residência, 
de forma a evitar que o custo 
do consumo excessivo de uma 
unidade acabe sendo arcado 
pelos demais condôminos.

Um levantamento 
apresentado pela CAS, feito 
pelo Grupo Hupert, que 
administra condomínios, aponta 
que o gasto com água é a 
segunda maior despesa dos 
condomínios, abaixo apenas de 
mão-de-obra e encargos. Ele 
responde por cerca de 15% do 
total dos gastos do condomínio. 
Tendo por base esse estudo, 
a CAS estima que, com a 
individualização do consumo, 
a economia pode chegar a 
35%.“Como a conta dividida 
entre todos os apartamentos, 
é muito mais difícil combater 
desperdício”, diz.
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Sem adeus na hora da partida, a pandemia causada pelo novo coronavírus 
matou 61 pessoas no Rio Grande do Norte até o domingo (3), segundo 
dados ofi ciais da Secretaria de Saúde Pública do estado (Sesap).

A Covid-19 segue vitimando pessoas em todo mundo e, por isso, a neces-
sidade de seguir as orientações de isolamento social e etiqueta respiratória, 
determinadas no Decreto Estadual e alinhadas com as instruções ministeriais 
e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conheça algumas histórias interrompidas pela doença:

Saiba quem são os mortos 
pela Covid-19 no RN

Agora RN mostra perfil de seis pesssoas que morreram em razão de 
complicações causadas pelo novo coronavírus; RN já registra 61 óbitos

LUIZ DI SOUZA, 61 ANOS
O professor do Departamento de Química da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Luiz di Souza, de 61 
anos, foi a primeira vítima da Covid-19 no estado. Ele, que era 
diabético, morreu em Mossoró, em 28 de março, após fi car 
oito dias internados em um hospital privado.
Familiares afi rmam que Luiz não tinha feito nenhuma viagem 
recentemente e a suspeita é de que tenha sido contaminado 
no contato com outra professora da universidade, que fi cou 
internada na UTI. A partida do servidor causou comoção na 
comunidade acadêmica da UERN. Luiz trabalhava há 20 anos 
na instituição e era muito querido por todos. Alguns alunos 
revelaram que ele chegou a fi nanciar pesquisas com recursos 
próprios.

MARIA GORETI, 67 ANOS
Maria Goreti Melo Freitas Martins foi uma das mais recentes 
vítimas do novo coronavírus no estado. Aos 67 anos, ela 
morreu em Mossoró, na noite da última segunda-feira (27).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela 
deu entrada em um hospital privado no dia 20 e teve a 
confi rmação da doença por exames no dia 23 de abril.
Natural de Severiano Melo, no Oeste potiguar, Goreti foi 
primeira-dama da cidade por três vezes. A Diocese de 
Mossoró emitiu nota sobre a fatalidade:  "Que o Senhor 
Ressuscitado, aquele que venceu a morte, a receba no céu, 
junto à Mãe de Jesus".

MATHEUS ACIOLE, 23 ANOS
Aos 23 anos, o gastrólogo Matheus Aciole foi a primeira 
vítima fatal da doença em Natal. A morte dele aconteceu 
na noite de 31 de março, após diagnóstico da Covid-19. Na 
época, Matheus era a vítima mais jovem do coronavírus no 
Brasil. O paciente, com quadro de obesidade, deu entrada 
em um hospital privado no dia 24 de março, mas retornou 
para a residência. Sem melhoras, Matheus procurou o serviço 
público de saúde no dia 27 de março.
O caso repercutiu nas redes sociais e nos veículos de 
comunicação do país em virtude da idade de Matheus, que 
era estimado por familiares e amigos por causa de sua alegria 
e bom-humor.

AILTON BEZERRA, 52 ANOS
O principal adjetivo de Ailton Bezerra da Rocha, 52 anos, era 
"trabalhador". Feirante e pai de três fi lhos, ele morreu em 21 
de abril vítima do novo coronavírus. A rapidez da doença não 
permitiu a despedida dos familiares. Morador de Ipanguaçu, 
no Oeste potiguar, Ailton foi internado Hospital Tarcísio 
Maia, em Mossoró, em 14 de abril, onde fi cou por sete dias. 
O feirante começou a reclamar de sintomas da doença após 
uma viagem à Recife, em Pernambuco. Com a limitação 
de pessoas no enterro, em virtude da vulnerabilidade de 
contágio, amigos de Ailton realizaram um "buzinaço" de 
despedida em  homenagem ao colega de uma vida.

ANAÍSA DE CASTRO, 42 ANOS
Anaísa Silva de Castro morreu em 21 de abril, em Mossoró, 
após fi car internada por quatro dias. Diabética e hipertensa, 
ela que tinha foi a síndrome de down foi a 39ª morte 
provocada pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte.
Com 42 anos, Anaísa era amada por todos os familiares, 
especialmente pela mãe de 84 anos, que no período também 
estava internada na UTI com a doença. Dois dos dez irmãos 
de Anaísa também foram infectados, mas estão recuperados.
Anaísa sentiu os sintomas da doença no fi m de semana 
anterior a terça de seu óbito.

EMERY COSTA, 74 ANOS
O jornalista Emery Costa, de 74 anos, morreu na sexta-feira 
(1º) em Mossoró, cidade onde fez carreira em rádios e 
jornais impressos. Emery Costa dedicou mais de 50 anos de 
sua vida à arte de comunicar, sempre com postura ética e 
responsável. O jornalista apresentou os primeiros sintomas 
da doença no dia 15 de abril. Depois foi transferido para um 
leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital 
particular em Natal. Porém, ele não resistiu às complicações 
da doença. Emery deixa dois fi lhos.
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Veja como fazer o 
descarte seguro do 
lixo doméstico
A Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana) emitiu um aler-

ta sobre os risco de se jogar objetos cortantes – como seringas, ca-
cos de vidro, latas, lâminas, entre outros materiais perigosos – no 

lixo comum. O descarte irregular deste material é perigoso e pode expor os 
agentes de limpeza ao novo coronavírus.

Como medida de prevenção, a Urbana lançou dicas para o descarte segu-
ro do lixo doméstico. Saiba o que fazer:

MÁSCARAS E LUVAS
Para Covid-19, a Lei nº 12.305/2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz que os 
resíduos sólidos de Covid-19 gerados pelos casos 

suspeitos ou confi rmados dessa doença no domicílio 
são resíduos infectantes, mas embora gerados nos 

domicílios, são de responsabilidade do serviço público 
de limpeza urbana, conforme a Lei nº 11.445, de 2007. 
Sendo assim, as máscaras e luvas descartáveis devem 

ser acondicionadas em material em sacos ou recipientes 
que evitem vazamentos ou rupturas, resistentes, e 

depois dentro de outro saco limpo, bem fechado, com 
todo cuidado para não liberar partículas no fechamento, 

e em seguida, identifi cadas para que os garis tenham 
conhecimento do que se trata ao coletar.

PREGOS, LÂMINAS E OBJETOS 
CORTANTES

A orientação é que os resíduos 
sejam colocados em garrafas 
PET vazias – caixas de leite, 

latas e até caixas de papelão 
podem ser utilizados. No caso 

do vidro, o ideal é enrolar 
os cacos em jornal e então 
colocá-los dentro de uma 

latinha de achocolatado vazia.

LATAS
Lembre-se de empurrar a 

parte serrilhada para dentro 
da própria lata, evitando que 
ela possa causar acidentes. 
Depois, sinalize escrevendo 
no recipiente destinado ao 
descarte que se trata de um 
material cortante. Coloque 
em letras grandes e bem 

visíveis: CUIDADO, MATERIAL 
CORTANTE.

Se você está em isolamento domiciliar por suspeita ou confi rmação para a Covid-19 
ou convive com alguém nesta situação, atenção:

·  Não separar o lixo, ou seja, descartar tudo junto;
·  Colocar os resíduos em sacos resistentes e descartáveis, fechados com lacre ou nó, 
quando o saco tiver até 2/3 (dois terços) de sua capacidade; é importante não enchê-lo 
até a borda, deixando espaço para fechar sem se contaminar;
·  Utilizar dois sacos (um dentro do outro), resistentes e descartáveis, de modo que os 
resíduos fi quem acondicionados em sacos duplos;
·  Os sacos devem ser fechados e identifi cados, de modo a não causar problemas para o 
trabalhador da coleta, nem para o meio ambiente;
·   Respeitar os dias e horários da coleta.
·    Paciente que reside em condomínio precisa informar sua condição ao síndico ou ao 
responsável pelas medidas de segurança e higiene do coletor ou funcionário destinado à 
função.



O ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), expediu liminar 
para suspender provisoriamente 
os prazos de processos adminis-
trativos relativos à Certifi cação de 
Entidades Benefi centes de Assis-
tência Social (Cebas) no Ministé-
rio da Educação (MEC). A decisão 
atende pedido das organizações, 
que se mostraram prejudicadas 
pelo envio de documentos em meio 
à pandemia do novo coronavírus.

Segundo as entidades, o MEC 
não editou nenhuma portaria ou 
normativo para suspender os pra-
zos administrativos, o que poderia 
levar à suspensão de parcerias 
com o governo federal. Apesar da 
medida não afetar tanto organiza-
ções de capitais e grandes cidades, 
ela poderia prejudicar o funcio-
namento daquelas que atuam no 
interior.

De acordo com o ministro Na-
poleão Nunes, embora a sociedade 
tenha sido capaz de emitir e en-
viar correspondências por meios 
virtuais, ‘não se pode fechar os 

olhos para a realidade local, mu-
nicipal, mesmo que privada, de 
Municípios cuja estrutura social-
-econômica retarda o caminho em 
direção a essa modernidade inte-
grativa de sistemas eletrônicos e 
interligados’.

“Estamos falando de institui-
ções de ensino de grande porte, si-
tuadas nas grandes metrópoles do 
País, mas também de instituições 
de menor porte, de municípios 
menores, sem tanto investimento 
e que, para se municiar da docu-
mentação indispensável à manu-
tenção da certifi cação no CEBAS, 
necessita ir aos balcões de atendi-
mento das autarquias e sedes de 
administração locais, onde nem 
sempre são atendimentos com a 
desejável presteza”, apontou o mi-
nistro.

Napoleão Filho destacou que 
manter a regularidade dos do-
cumentos, embora o vencimento 
deles não conduzam a um inde-
ferimento, eles poderiam levar à 
suspensão de parcerias das enti-
dades benefi centes com o governo.

O pedido foi assinado pelo ad-
vogado Mateus Gonçalves Borba 
Assunção, do escritório Sarubbi 
Cysneiros Advogados, que re-
presenta a Associação Nacional 
de Educação Católica do Brasil 
(ANEC).
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O secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
António Guterres, afi rmou hoje 
(3) que o jornalismo é essencial 
para ajudar a neutralizar os danos 
causados pelo que classifi ca como 
“pandemia da desinformação”. Em 
um vídeo veiculado no Twitter, por 
ocasião do Dia Mundial da Liber-
dade de Imprensa, o mandatário 
defendeu o segmento, destacando-o 
como crucial para a tomada de “de-
cisões fundamentadas”, no âmbito 
do combate à covid-19. “À medida 
que o mundo luta contra a pande-
mia da covid-19, essas decisões po-
dem fazer a diferença entre a vida 
e a morte”, disse o representante 
da ONU.

Segundo Guterres, a desinfor-
mação generalizada tem abrangi-
do “desde conselhos prejudiciais à 
saúde até ferozes teorias de cons-
piração”. Ele avalia que, apesar 
das “notícias e análises verifi cadas, 
científi cas e baseadas em fatos”, 
que fazem com que a imprensa 
desempenhe um papel imprescin-
dível na atualidade.  Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

STJ suspende de prazos processuais 
para as entidades beneficentes

Organização das Nações Unidas avalia  que a imprensa é essencial para 
combater os danos gerados pela chamada “pandemia da desinformação”

Decisão

Divulgação  / ONU

Evaristo Sa / AFP 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Adriano Alberto de Souza Wanderley, CPF nº 777.909.954-72, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, para um Posto 
de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizado na BR 226, s/n, Sítio Lagoa do Umary, Zona Rural, Campo 
Redondo/RN.

Adriano Alberto de Souza Wanderley
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA DO CARMO FERNANDES, 07.519.262/0001-06, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua Egídio Chagas do Nascimento, 
nº 515, Bairro Centro, Rafael Fernandes/RN, CEP: 59.990-000.

Francisco de Borja Fernandes
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Thor Nordeste Granitos Ltda, 06.635.285/0001-13, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação com prazo 
de validade até 28/04/2022, em favor do empreendimento Extração de Quartzito Ornamental, localizado em Sítio 
Torrão, Zona Rural, Mun. de São Vicente-RN. 

Ernani Scheuer
Procurador

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

VAM MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ:28.979.062/0001-06, torna publico que esta requerendo e recebeu AO 
IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, as seguintes licenças:

 PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA para comercio de madeiras sem benefi ciamento, em uma área 
construída de 161,18m2, localizado a rua Juvenal Lamartine, 594,  centro, Monte Alegre,  Rio Grande do Norte.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até  08/05/2020, 
em favor de comercio de madeiras sem benefi ciamento, em uma área construída de 161,18m2, localizado a rua 
Juvenal Lamartine, 594,  centro, Monte Alegre,  Rio Grande do Norte.

MAIZA DE ALBUQUERQUE 
BIOLOGA

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00017/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para 
a Contratação de Empresa Especializada para a prestação do serviços de Manutenção e Recarga em Extintores 
para a Unidade B029 SEST SENAT Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a 
proposta será no dia 20/05/2020 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 19/05/2020, 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro 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. 
025/2020, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE 
DOS INSETOS E RATOS, DESTRUINDO OVOS (EM ALGUNS CASOS), LARVAS E PRINCIPALMENTE 
INSETOS ADULTOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 19/05/2020 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 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 30/04/2020. 
Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, Processo Licitatório Nº. 
026/2020, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS E GÁS DE COZINHA. A sessão pública dar-se-á no dia 18/05/2020 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, 30/04/2020. 
Pregoeira/PMM.

ONU diz que jornalismo é essencial 
para neutralizar desinformação

Notícias
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Kim Jong-un não passou por 
cirurgia, diz Coreia do Sul

Internacional

Uma autoridade do governo 
da Coreia do Sul disse neste 
domingo que o líder da Coreia 
do Norte, Kim Jong-un, não 
foi submetido a cirurgia ou 
qualquer outro procedimento 
médico. A declaração ocorre em 
meio a especulações sobre o es-
tado de saúde do norte-coreano, 
depois de ele ter fi cado mais de 
20 dias sem fazer qualquer apa-
rição pública. O ofi cial sul-core-
ano não informou de que ma-
neira o governo do país chegou 
à tal conclusão. A Coreia do Sul 
tem um histórico de verifi car 
eventos referentes à Coreia do 
Norte, um dos países mais fe-
chados do mundo. No entanto, 
quando surgiram rumores so-
bre a saúde de Kim nas últimas 
semanas, o governo sul-coreano 
fi rmemente os classifi cou como 
infundados e sustentou que não 
havia atividades incomuns no 
norte.

No auge da pandemia do novo 
coronavírus, grupos que se identifi -
cam como católicos estão usando as 
redes sociais para pedir a volta das 
missas nas igrejas. As celebrações 
presenciais estão suspensas desde 
o início de março, em atendimen-
to às regras de isolamento social 
editadas pelo Ministério da Saúde 
e acatadas pela Confederação Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Um dos grupos usou a página 
Sou Católico Brasil para angariar 
assinaturas em uma petição dirigi-
da aos “bispos do Brasil”, pedindo 
a volta das celebrações. “O que 
pode ser mais essencial para nós? 
Por favor, devolvam-nos as santas 
missas”, dizem os jovens em vídeo. 

A mobilização teria se inicia-
do no dia 19 de abril, na Áustria, 
espalhando-se pelo mundo. Mani-
festações semelhantes acontecem 
no Reino Unido, Canadá e Estados 
Unidos. Os jovens se dizem dispos-
tos a arrecadar máscaras, produtos 
de higiene e luvas e permane-
cer nas portas dos templos para 
assegurar que os fi éis guardem 

distância entre si. “Limparemos 
os bancos, faremos que as igrejas 
sejam mais seguras do que super-
mercado.”

O padre Junior Vasconcelos do 
Amaral, da Paróquia de Nossa Se-
nhora do Guadalupe, em Belo Ho-
rizonte (MG), reagiu, pedindo pru-
dência aos fi éis. “Não repliquem 
tais notícias tendenciosas, sem an-
tes refl etir as circunstâncias atuais 
que estamos vivendo. A vida é dom 
de Deus e merece ser preservada”, 
postou na internet.

Os grupos que defendem a volta 
das missas citam que a Arquidioce-
se de Florianópolis (SC) liberou a 
volta dos fi éis às igrejas. No dia 21, 
o arcebispo d. Wilson Tadeu Jönck 
publicou recomendação para que 
as missas e outras celebrações fos-
sem retomadas, com lotação máxi-
ma de 30% da capacidade de cada 
templo. Foi proposto que os fi éis 
usassem máscaras e guardassem 
distância de 1,5 metro. Na quarta, 
porém, em carta aos fi éis, d. Wilson 
revisou sua posição anterior.

Na terça-feira, a Arquidiocese 

de Ribeirão Preto, interior de São 
Paulo, publicou decreto permitindo 
a reabertura das igrejas para as 
orações dos fi éis, sem a celebração 
de missas. A medida havia se base-
ado em decreto da prefeitura, que 
acabou suspenso pela Justiça. No 
dia seguinte, o arcebispo d. Moacir 
Silva publicou novo decreto, anu-

lando o anterior.
Sem se referir ao movimento 

pela volta das missas, a CNBB re-
forçou a necessidade de manter o 
isolamento social pelo crescimento 
dos casos e mortes pela covid-19. 
“Recomendamos atenção e consi-
deração irrestrita às orientações 
dos especialistas de saúde e auto-

ridades competentes. As indicações 
sobre o modo como celebrar a fé 
cabem aos bispos de cada diocese 
Todas as normas visam à prote-
ção das pessoas, buscando evitar a 
contaminação e preservar a vida”, 
informou.

Na página ofi cial da CNBB na 
internet, foi publicado um artigo 
contrário ao movimento de dom 
José Carlos de Souza Campos, bis-
po de Divinópolis (MG). “Quem vai 
fazer a seleção na entrada? Quem 
vai estar na porta do templo para 
mandar de volta para casa o idoso, 
o cardíaco, o diabético, o fumante 
e outros dos grupos de riscos que 
teimosamente desejarem partici-
par? Quem não levar sua máscara 
e seu álcool vai ser excluído da ‘sa-
dia’ assembleia celebrante? Quem 
garante para si mesmo o vírus 
inexiste na sua exuberante saúde 
aparente? Vale passar na igreja de 
carro ou a pé e pegar ‘seu pedaço’ 
de Eucaristia e ir embora, sem ce-
lebração, sem assembleia litúrgica, 
sem saborear a vida comunitária 
celebrante?”

Celebrações católicas estão suspensas no Brasil desde o inicio do mês de março

Movimento católico solicita retorno das 
missas; padre pede prudência aos fiéis
Campanha iniciada pelo movimento “Sou Católico Brasil” pede a retomada das celebrações presenciais em todo o Brasil; 
missas estão suspensas desde o início de março, em atendimento às regras de isolamento social do Ministério da Saúde

Religião

José Aldenir/AgoraRN

Em tempos de Covid-19, doen-
ça causada pelo novo coronavírus, 
os defi cientes visuais devem redo-
brar os cuidados para evitar o con-
tágio pois o contato manual é a sua 
principal maneira de interação. As 
formas de transmissão da doença, 
por meio de gotículas de pessoas 
infectadas e pelo toque em super-
fícies contaminadas, expõem as 
pessoas com defi ciência a situações 
de risco.

Segundo a Organização Nacio-
nal de Cegos do Brasil (ONCB), 
situações cotidianas vividas por 
defi cientes visuais os colocam em 
maior vulnerabilidade, pois há 
utilização frequente das mãos em 
corrimões, mesas, superfícies, ban-
cadas e a necessidade de contato 
direto com outras pessoas para au-
xílio nas atividades da vida diária.

A presidente da Associação dos 
Defi cientes Visuais do Estado do 
Rio de Janeiro, Cinthya Pereira 
Freitas, destaca que o principal de-

safi o é a necessidade de usar o tato 
o tempo todo e, assim, fi car mais 
exposto ao contágio.

“Toda orientação, localização 
e informação que a gente precisa 
captar do ambiente e dos objetos, 

tudo é feito através do tato. Como 
as orientações das autoridades 
sanitárias é evitar o contato, o de-
fi ciente visual tem que tomar um 
cuidado mais do que redobrado”, 
detalha.

Situações cotidianas podem colocar em risco os defi cientes visuais, aponta ONCB

Ditador norte-coreano Kim Jong-Un

Em tempos de Covid-19, deficientes 
visuais devem redobrar os cuidados

Prevenção

José Aldenir/AgoraRN

Cheongwadae / Blue House
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Publicitária por formação, 
mas criadora de conteúdo por 
natureza. Luiza de Souza, de 
27 anos, nasceu em Currais 
Novos, cidade da região Seridó 
Potiguar, e se mudou para Na-
tal justamente com o objetivo 
de estudar. Terminou o curso 
de Publicidade e Propaganda na 
UFRN em 2017 e, desde então, 
se dedica às ilustrações criativas 
que publica nas redes sociais.  

Ainda durante a faculdade, 
Luiza sofreu um acidente e que-
brou a perna, tendo que voltar 
para Currais Novos. Por causa 
do tratamento, fi cou sem andar 
direito por meses e, neste perío-
do, decidiu começar a desenhar, 
sempre inspirada por Mauricio de 
Sousa com a Turma da Mônica. 

Já no início de 2019, a jovem 

começou escrever sobre relaciona-
mentos em uma webcomic. Arlin-
do, personagem principal, é bem 
parecido com Luiza: ambos são de 
cidade do interior e fãs da dupla 
Sandy e Júnior. “A história passa 
por vários pontos, mas trata mui-
to do regionalismo, cotidiano e 
bullying. É muito sobre o que en-
xerguei nos meus amigos e, claro, 
em mim”, contou. 

Outra questão importante 
relatada nos quadrinhos é o auto-
descobrimento. Arlindo, no auge 
da adolescência, percebe que é 
gay e precisa lidar com um pai 
preconceituoso, além de outros 
colegas que não aceitam tão bem 
a sua sexualidade. 

“Vivência e representativi-
dade. É sobre os universos que 
existem dentro e ao redor das 
pessoas. É sobre alguém que está 
tentando encontrar um lugar no 
mundo”, disse Luiza. 

FINANCIAMENTO 
Para conseguir criar a his-

tória de Arlindo, com a atenção 
e qualidade necessárias, Luiza 
criou um fi nanciamento onli-
ne para os leitores assíduos. 
“Quanto mais pessoas forem 
apoiando, mais eu consigo tra-
balhar direitinho no projeto 
sem fi car doida na hora de pa-
gar as contas”.  

Durante o período de isola-
mento social, segundo Luiza, as 
ajudas cresceram e já batem a 
meta do mês. “A quarentena es-
tá sendo positiva neste quesito, 
até no engajamento nas redes 
sociais. Resolvi postar mais, 
inclusive, para ocupar minha 
mente e para que o pessoal te-
nha o que ler”.  

Onde ler: twitter.com/ilustralu 
Como ajudar: catarse.me/_ilus-

Criadora 
Potiguar Luiza de Souza (ou Ilustralu, como é mais conhecida na internet) 
conta algumas histórias da vida real com a ajuda do personagem Arlindo

e criação
Criadora 
e criação

Para conseguir criar a história do personagem Arlindo, Luiza criou um fi nanciamento online para os leitores assíduos

Ilustrações
estão
disponíveis
no Twitter
@ilustralu

Cedida
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua ingressa hoje em sua 7ª Casa Astral e troca 
ótimas energias com os astros, estimulando suas 
parcerias e alianças, inclusive na vida profi ssional. 
Trabalhar em equipe será uma ótima opção: faça a 
sua parte e incentive a cooperação entre os colegas.

Ótimas notícias chegam da Lua, que deixa seu inferno 
astral e começa a brilhar em seu signo durante a 
madrugada. Além de estar em sua companhia, a Lua 
vai fi car em sintonia com Saturno, realçando seu lado 
batalhador, responsável e focado. 

Se depender da Lua, a semana já começa positiva para 
o seu lado e o assunto mais privilegiado pelas vibrações 
astrais será a sua saúde. Sua vitalidade cresce e não vai 
faltar energia para fazer tudo o que pretende hoje. Sinal 
verde para cuidar da aparência.

Mudanças rolam no céu e pressionam o seu astral, 
principalmente as que envolvem a Lua. Ela começa agir em 
sua 12ª Casa e deixa seu comportamento mais contido, 
fechado e ressabiado. Nem tudo pode fl uir de acordo com 
os seus planos e Vênus reafi rma essa tendência.

Grandes novidades chegam da Lua, que começa 
a brilhar em seu paraíso astral, realçando sua 
criatividade e seus talentos naturais. Você terá ideias 
inspiradas e pode começar algo que promete muita 
satisfação. Alguns contratempos podem surgir.

O Sol se aproxima de Mercúrio no setor da saúde em seu 
Horóscopo, colocando os cuidados com o organismo 
entre as suas prioridades. Porém, o dia pode começar tenso 
em casa e você precisará se valer do seu jogo de cintura 
para não entrar em atrito com quem convive. 

A vida familiar é um dos pilares do seu signo e ganha 
ainda mais importância neste momento por causa da 
presença da Lua em sua 4ª Casa Astral. Você pode 
começar a semana com uma grata surpresa no lar ou 
então resolver de uma vez um assunto.

Se depender das estrelas, seu signo já começa a 
semana com o pé direito, cheio de planos e ambições. 
Com a Lua ativa em sua 10ª Casa, não vai faltar 
disposição para defender seus propósitos e conseguir 
o que pretende. 

Semana nova chegando com mudanças da Lua, que 
ingressa em Libra durante a madrugada e promete 
estimular seu lado comunicativo, versátil e sociável. 
Sol e Mercúrio alertam que há risco de se deparar com 
contratempos em uma amizade ou parceria.

Vênus aumenta sua sorte para ganhar dinheiro, mas 
Netuno alerta que você deve pode ter difi culdade 
para investir e guardar sua grana. Cuidado com falsas 
promoções, parcelas a perder de vista e cartão de 
crédito: gaste com sabedoria.

Assuntos relativos à carreira, metas e finanças 
podem disputar a sua atenção nesta segunda. 
Como a Lua migra para sua Casa da Fortuna, a 
fase pode ser rentável para o seu bolso, então, 
fique de antena ligada nas oportunidades.

Lua e Saturno abrem o dia e a semana em harmonia, 
enviando boas vibrações para os seus interesses 
fi nanceiros e profi ssionais. Você saberá negociar, 
terá a noção exata do que precisa priorizar e do que 
deve colocar em segundo plano neste momento. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por linhas tortas, a Globo conseguiu 
resolver seu problema com a Record

Na Globo já existe a expectativa sobre o 
desenho da programação, pós-coronavírus, no 
começo da faixa da tarde.

Se voltará ao que era antes ou fi cará como 
agora.

E isso tem toda uma razão de ser.
O “Hoje”, com a sua duração estendida e 

certamente apoiado pelo interesse que todo e 
qualquer informativo vem despertando, tem 
mantido índices de audiência muito bons.

Tão bons que, no horário e quase todos os 

dias, a Globo chega a abrir distância de seis, até 
sete pontos em cima da Record, que durante 
muito tempo foi a sua pedra no sapato.

Todos se recordam que o fi m do “Vídeo Show”, 
atitude que até agora não encontra unanimidade, 
foi determinada porque o “Balanço Geral” da 
concorrente sempre dava trabalho e alcançava a 
liderança.

A criação do “Se Joga” aconteceu por isso, mas 
sem ainda atingir os objetivos. Só que agora, por 
linhas tortas ou obra do destino, o problema se 
resolveu. Resta saber como fi cará no futuro.

EXPANSÃO
Mais de 80 milhões de 

telespectadores agora podem  
acessar à TV Educação, da 
TV Cultura, que passa a ser 
disponibilizada pela SKY, 
parabólicas e em afi liadas 
em diversos estados, como 
Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Sergipe, Paraná e Minas 
Gerais. São 10 horas diárias de 
produção ao vivo, com programas 
educativos e aulas gravadas.

A DEFINIR
Na dramaturgia da Record, 

assim que os trabalhos voltarem 
ao normal, serão duas as 
prioridades: concluir “Amor Sem 
Igual” e retomar as gravações 
de “Gênesis”. Só depois entrará 
em discussão a sobrevivência do 
“segundo horário”.

IMEXÍVEL
O espaço das novelas bíblicas 

é intocável. Nada irá se alterar 
quanto às suas produções. A 
questão é que as perspectivas são 
bem sombrias quanto ao futuro 
da nossa economia. Antes, tudo 
caminhava para a realização de 
“Topíssima – parte 2”.  Agora não 
mais.

PROGRAMAÇÃO
Pela ordem estabelecida, o 

“MasterChef”, da Band, terá a 
primeira edição dos profi ssionais 
reprisada a partir do dia 5 de 
junho. E vai exibir a inédita entre 
14 de julho e 22 de dezembro.     

REPERCUSSÃO
A CNN Brasil, valendo-se 

das facilidades que o mundo hoje 
dispõe, vai investir ainda mais na 
participação de fi guras ilustres 

Bate-Rebate
Ofi cialmente a Record informa que ninguém até agora foi convidado para participar da próxima “Fazenda”...E 

que diante das circunstâncias atuais, nem é possível pensar nisso por enquanto...O que também não signifi ca que a 
sua equipe responsável está de braços cruzados. Isso não... Nos bastidores, sem qualquer contato, já existem alguns 

nomes levantados. Direção do SBT deixa defi nido: não existe qualquer previsão para o retorno às atividades de 
nenhum dos seus programas...Ratinho, que era o mais entusiasmado, também acabou recuando, entendendo que 

ainda não é o momento propício para isso. Depois de três meses no Rio, durante todo o “BBB”, Tiago Leifert voltou 
a morar em São Paulo...E agora passará a aguardar ordens sobre o próximo “The Voice Brasil”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

do noticiário internacional e 
colunistas de outros países.
As experiências realizadas 
apresentaram resultados muito 
bons. 

UM ASSUNTO
Aliás, um dos temas 

recentemente abordados pela 
CNN Brasil é o que agora se 
conhece como pandemia das 
comunicações.Acadêmicos de 
Harvard e colunistas de jornais 
americanos falaram da infl uência 
negativa das redes sociais.

FINAL DO PAULISTA
A Band, no domingo que 

vem, no espaço do “Você Torceu 
Aqui”, 14h, vai reprisar a 
fi nal do campeonato paulista 
de 1999. Empate 2 a 2, com 
embaixadinhas do Edilson e 
briga. Narração de Luciano do 
Valle, comentários de Juarez 
Soares e Silvio Luiz, analisando 
a arbitragem.

VAI DAÍ QUE...
Não existe nada da Band 

contra Silvio Luiz, como 
também não existe nada do 
Silvio Luiz contra a Band. 
Quando ele deixou a empresa, 
em 2008, muito por causa 
do “episódio das cadeiras”, 
o narrador saiu na bronca e 
batendo portas.

Mas parou por aí. Nunca 
teve processo. Para quem 
não sabe, ele reclamou no ar 
das cadeiras quebradas do 
BandSports.

E ASSIM VAI
Na Globo, chegou a 

haver um movimento para 
que o “É de Casa” também 
tivesse interrompida a sua 
exibição durante o período 
da pandemia Mas não. Até 
agora, pelo menos. Hoje, do 
entretenimento, além da 
Fátima, só ele. E já dá toda 
pinta que não vai parar.

DE VOLTA Luciana Barreto, apresentadora do “Visão CNN” nas tardes 
da CNN Brasil, volta nesta segunda-feira ao ar, após se recuperar 
da Covid-19. Ela testou positivo para a doença no dia 16 e se afastou 
imediatamente dos trabalhos.

Divulgação
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Daniela FreireDaniela 
De Ratinho 
para Fátima

Apresentador do SBT e um dos 
mais famosos comunicadores do 
Brasil, Carlos Roberto Massa, o 
“Ratinho”, chamou a governadora 
do Rio Grande do Norte Fátima 
Bezerra de “incompetente” numa 
publicação feita pelo deputado 
federal Fábio Faria no Instagram, 
na última quarta-feira.

PUBLICAMENTE
“Essa governadora é uma 

incompetente!”, escreveu Ratinho, 
endossando a crítica publicada 
por Fábio Faria. O parlamentar 
potiguar reclamou que a gestora 
do RN não reconhece a ajuda dada 
pelo governo federal no combate à 
pandemia do coronavírus.   

COBRANDO
“Governadora Fátima, foi 

tão bonito quando a senhora 
reconheceu e agradeceu a ajuda do 
governo federal, que atendeu 100% 
dos pleitos dos governos e destinou 
R$ 88 bi para estados e municípios. 
Eu mesmo cheguei a elogiar sua 
postura”, escreveu Fábio. Para, 
em seguida, cobrar: “Está na hora 
de a senhora parar de apontar o 
dedo para os outros e trabalhar, 
mantendo sempre a coerência”.

AJUDA
Na justifi cativa sobre a ajuda 

fi nanceira que já foi dada pelo 
governo federal, o deputado 
assegurou: “O Ministério da 
Saúde me confi rmou que já foram 
transferidos para as contas do Rio 
Grande do Norte R$ 110 milhões, 
só para combate à Covid-19, sendo 
R$ 51 milhões para o governo e R$ 
59 milhões para os municípios”.

LEMBRANDO
Segundo ele, “o governo 

Bolsonaro é só quem tem socorrido 
a população, com ajuda R$ 600 
a R$ 1200 aos mais pobres” e é 
quem tem garantido “ajuda aos 
empresários para manutenção 
dos empregos”. Fábio também 
disse que o presidente “manteve o 
repasse do ICMS e liberou todas 
as emendas parlamentares para o 
combate à covid-19”.

SEM MÁGOA
Apesar das críticas, o deputado 

Fábio Faria garantiu que a 
governadora do RN continuará 
tendo o seu apoio na luta contra 
a pandemia. “Vamos em frente e, 
no que precisar para o RN, conte 
comigo”, afi rmou.

RECONHECIMENTO
Colegas da imprensa estão 

satisfeitos com o reconhecimento 
dado pelo secretário de Saúde 
de Natal, George Antunes, com 
relação ao trabalho que vem 
sendo feito pela categoria no 
que diz respeito ao combate à 
desinformação sobre a Covid-19.

RÁPIDAS 
•A Ciência da USP descobriu que o anticoagulante heparina reverteu obstruções nos vasos sanguíneos dos pulmões, 

melhorando a respiração e fazendo o oxigênio chegar ao sangue. Com a melhora, os pacientes puderam deixar de usar 
ventilação mecânica e sair da UTI.

•Do Papa Francisco: “Na crise atual, precisamos de um jornalismo livre a serviço de todas as pessoas, especialmente 
daquelas que não têm voz; um jornalismo engajado na busca da verdade e que abra caminhos de comunhão e de paz”.

•Um manifesto criado pelo fotógrafo Sebastião Salgado para proteger indígenas da Amazônia da covid-19 tem 
assinaturas de Paul McCartney, Madonna, Chico Buarque e Gisele Bündchen.

 

MERECIDO
É que em meio a tantas 

críticas que vêm sendo feitas às 
notícias dadas sobre a doença e 
sobre a pandemia como um todo, 
Antunes fez questão de citar, 
na última coletiva concedida, 
que os jornalistas que cobrem o 
assunto na capital estão fazendo 
um trabalho excepcional, com 
capilaridade e credibilidade, 
mostrando a importância do 
isolamento.

NA LUTA
Os elogios do secretário 

foram feitos justamente ao 
anunciar que Natal está entre 
as capitais com menor índice 
de transmissão do coronavírus.  
Para Antunes, não são 
apenas as ações públicas as 
responsáveis por esses índices, 
afi nal de contas, os jornalistas 
também representam a linha de 
frente nessa luta.

CHOCANTE
A Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara Municipal 
de Natal, em conversa com o 
grupo de Georisco da UFRN 
sobre um mapeamento realizado 
com mais de 3 mil pessoas em 
Natal e Região Metropolitana, 
fi cou sabendo de um dado 
preocupante, mas que mostra 
realidade no novo coronavírus 
na capital potiguar: uma 
subnotifi cação superior a 300%!

O TURISMO NEM VIU 2020
Deu na Folha: “Para o 

turismo do Nordeste, 2020 já 
acabou. Após um verão marcado 
pelo derramamento de óleo nas 
praias, que afugentou visitantes 
por quatro meses, a pandemia 
do novo coronavírus deve 
consolidar um ano perdido para 
o turismo no Nordeste”.

INADMISSÍVEL
Profi ssionais do Estadão 

foram agredidos com chutes 
e socos por apoiadores de 
Bolsonaro, enquanto cobriam 
manifestação a favor do 
presidente, neste domingo, na 
Esplanada dos Ministérios. A 
propósito, ontem, dia 3 de Maio, 
se comemorou o Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa.

INCOMPREENSÍVEL
A violência dos bolsonaristas, 

aliás, parece não ter fi m. E nem 
lógica. No Dia do Trabalhador, 
comemorado na última sexta, 
alguns deles – vestidos de 
verde e amarelo e enrolados 
com bandeiras do Brasil, veja 
só! - atacaram profi ssionais 
de saúde que protestavam por 
falta de equipamentos contra a 
covide-19.

Justamente os profi ssionais 
que salvam as vidas de quem 
contrai a doença.

Continuando os registros dos homeworks dos políticos e gestores do RN, click da diretora-presidente
da Agência de Fomento do RN, Márcia Maia, em reunião do Conselho de Administração do órgão

Casal Érika Nesi e Fred Queiroz vestindo as T-shirts 
criadas pelo estilista Salviano K para ajudar as famílias 
de suas costureiras, que hoje estão sem trabalhar

Governadora Fátima Bezerra em reunião online com 
o vice-governador Antenor Roberto, com os senadores 
Zenaide Maia, Jean Paul Prates e Styvenson Valetim e 
com os deputados Rafael Motta e Natália Bonavides 
sobre o combate à pandemia

Mais um deputado trabalhando em casa nesta 
pandemia: o prefeitável Kelps Lima atento à sessão 
remota da Assembleia Legislativa
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Itália autoriza que clubes 
retomem atividades físicas

Medida

Um dos países mais afe-
tados pela pandemia do novo 
coronavírus, a Itália dá os pri-
meiros passos rumo à retomada 
do futebol. O governo autorizou 
a volta dos treinos individuais, 
incluindo de esportes coletivos, 
e os clubes podem abrir seus 
centros de treinamentos a par-
tir desta segunda-feira (04).

Na última semana, o go-
verno havia dito que atletas de 
esportes individuais poderiam 
retomar as suas atividades 
nesta segunda-feira e os que 
praticam modalidades coletivas 
só poderiam retornar no dia 18 
de maio.

A decisão provocou confusão 
e frustração nos times da pri-
meira divisão do Campeonato 
Italiano, que apontaram que 
seus jogadores poderiam treinar 
individualmente em parques 
públicos, mas não dentro dos 
centros de treinamento de suas 

equipes. O Sindicato Italiano de 
Jogadores de Futebol (AIC, na 
sigla em italiano) também se 
manifestou, pedindo “interven-
ção rápida” para corrigir o que 
chama de “distorção evidente”. 
O governo italiano publicou um 
novo decreto neste domingo.  
“Os atletas, profi ssionais ou 
não, de disciplinas individuais 
ou não, estão autorizados, como 
todos os cidadãos, a praticar 
exercício nos espaços públicos 
ou privados, respeitando as re-
gras de distanciamento social 
de pelo menos dois metros”, diz 
o decreto do Ministério do Inte-
rior italiano.

Antes da nova decisão do 
Ministério do Interior, Bolog-
na, Parma e Sassuolo já ha-
viam informado o retorno das 
atividades marcado para esta 
semana, aproveitando o decreto 
do governo da região da Emilia 
Romagna.

Oito dos 20 times que compõem 
a Série A do Campeonato Brasi-
leiro em 2020 iniciaram os prepa-
rativos para o retorno dos treina-
mentos após paralisação devido 
à pandemia do novo coronavírus. 
Entretanto, apenas Grêmio e In-
ternacional iniciam nesta semana 
as atividades físicas.

Já Flamengo, Fluminense, Bo-
tafogo, Red Bull Bragantino, Bahia 
e Coritiba seguem com o isolamen-
to, mas os atletas terão cumprir 
remotamente os horários de trei-
namentos. 

O Grêmio se reapresenta na se-
gunda-feira de forma escalonada, 
começando pelos funcionários e só 
depois os jogadores. O Internacio-
nal marcou a reapresentação dos 
atletas para terça-feira, enquanto 
a comissão técnica volta na segun-

da.
Dos outros 12 clubes restantes, 

apenas dois se posicionaram de for-
ma ofi cial: Santos e Palmeiras. Os 
rivais paulistas mantiveram o iso-
lamento social e afi rmaram que só 
voltam aos treinos quando houver 
autorização das autoridades

Embora não tenha soltado um 
comunicado ofi cial, Raí, diretor 

executivo do São Paulo, declarou 
que o clube é contra antecipar a 
volta do futebol. Vasco, Corin-
thians, Atlético-MG, Atlético-GO, 
Goiás, Fortaleza, Ceará e Sport 
não se posicionaram.

Na última sexta-feira (1º), o 
Ministério da Saúde sinalizou um 
parecer positivo para a retomada 
das atividades do futebol, mas nem 
todos os estados devem seguir esse 
movimento de aceleração da volta 
do esporte. 

As federações, no entanto, têm 
intenção de terminar os estaduais 
em campo.

A Federação de Futebol do Rio 
Grande do Norte (FNF) já liberou 
os clubes potiguares para início dos 
treinamentos, mas o campeonato 
potiguar de 2020 segue suspenso 
por tempo indeterminado.

Internacional retoma treinos na terça

Oito times da Série A do Brasileiro  
começam a voltar aos treinamentos
Grêmio e Internacional decidiram iniciar nesta semana as atividades físicas 
após a paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus

Futebol

Ricardo Duarte/Inter


