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investigação dos governadores 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; 
do Pará, Helder Barbalho; e do 
Amazonas, Wilson Lima

Auditoria 07 Pandemia 08 Emergencial 05 Compras na pandemia 02

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA 

GORArn
NATAL, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2020
EDIÇÃO Nº 803| ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES �REDUZIDA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA�

www.agorarn.com.br

A

1.179 MORTES
em apenas 24 horas no Brasil

Pela primeira vez, País confirmou mais de 1 mil mortes em apenas um dia e agora tem quase 18 mil 
óbitos provocados pela Covid-19. No Rio Grande do Norte, mortes chegaram a 160 nesta terça

Uma mulher visita o túmulo de um parente no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, em meio à pandemia de Covid-19. Homens trabalham para abrir novas gavetas no local

Mauro Pimentel / AFP
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Signifi cado para a palavra 
“cooptar” no dicionário: 
verbo transitivo direto; 

aceitar alguém, sem que haja 
necessidade do cumprimento das 
formalidades normais de aceitação, 
numa assembleia, corporação, 
companhia, instituição etc.

E o detalhamento vai além, com 
exemplos: “a escola achou melhor 
cooptar como professor o fi lho do 
diretor. Causar a admissão de 
alguém como associado; aliciar: 
eles tiveram de cooptar jogadores 
de times adversários para ganhar o 
campeonato”.

Dito isto, que venha o nexo: a 
enxurrada de militares reformados 
ou não no governo Bolsonaro, 
incluindo agora o ministro da 
Saúde (se temporário, não se sabe) 
acompanhado de outras tantas 
fardas em cargos chaves da mesma 
pasta no curso da maior pandemia 
do século.

São evidências de um 
loteamento preocupante, que só 

encontra guarida na suposição de 
um processo de cooptação épico de 
gente que há muitos anos não se 
via minimamente protagonista do 
poder civil.

E quando se diz “muito tempo”, 
é muito mesmo. Um dado exemplar 
disso é que, durante os 21 anos 
de ditadura militar no Brasil, 
nem um único ministro da Saúde 
saiu do ofi cialato. Nenhum. De 
Castelo Branco a João Figueiredo, 
passando por Costa e Silva e 
Medici, incluindo os generais da 

Junta governativa de 1969, todos 
foram médicos.

Nos 13 anos de PT na 
Esplanada, nos governos Lula e 
Dilma, o Ministério da Defesa foi 
ocupado por civis. E três deles, 
diga-se de passagem, tiveram 
problemas com o regime militar.

Se, de um lado, o nível de 
militarização no governo atual 
causa espanto, convém ouvir o que 
muitos militares de alta patente na 
ativa, fora dessa farra, têm a dizer 
de uma cumplicidade tão estreita 
de fardados num governo civil.  

Sabe-se que o poder pode ser tão 
sedutor para civis quanto militares, 
mas é preciso observância para os 
limites.

Endossar nesse grau um 
governo fadado a confusões e 
confrontos pode estar no limite 
do bom senso para quem, fora da 
política, tem cuidado de todos os 
brasileiros, independentemente dos 
presidentes de plantão.

Que assim continue.  

Poder insubornável
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NOTAS & INFORMES
MAIS MILITARES

O ministro interino da Saúde, o 
general Eduardo Pazuello, nomeou 
nesta terça (19) nove militares para 
postos do Ministério da Saúde. Além 
de nomeações para assessoramento 
do ministro, os militares ocuparam 
cargos na área de fi nanças do Fundo 
Nacional de Saúde, e na área de 
avaliação do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

IMPROBIDADE I
Dois assessores do Ministério da 

Educação atuaram como advogados 
do ministro, Abraham Weintraub, 
em ações de interesse privado na 
Justiça. Nomeados como assessores 
especiais do ministro entre abril e 
maio do ano passado, os advogados 
Auro Hadano Tanaka e Victor 
Sarfatis Metta trabalharam como 
advogados de Weintraub.

IMPROBIDADE II
A prática pode confi gurar 

improbidade administrativa, pelo 
uso de servidores públicos para fi ns 
pessoais. Procurado, o ministério 
nega irregularidades. Segundo o 
MEC, “os honorários advocatícios 
foram pagos particularmente por 
Weintraub, ou seja, sem recursos 
públicos”. Além disso, os advogados 
trabalham em regime de “dedicação 
integral”, não de “dedicação 
exclusiva”.

IMPEACHMENT I
A Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte recebeu 
nesta terça-feira (19) um pedido de 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), sinalizou nesta terça-feira que a data das 
eleições municipais deste ano deve ser adiada em razão da 

pandemia do novo coronavírus. Maia afi rmou que o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), irá montar um grupo 
de deputados e senadores na próxima semana para debater o 
assunto. A tendência, de acordo com o presidente da Câmara, 
é postergar a data do pleito, marcada para o dia 4 de outubro. 
Entretanto, segundo ele, há o entendimento de que a medida não 
deverá compreender a postergação de mandato de prefeitos e 
vereadores.

Eleições adiadas

impeachment contra a governadora 
Fátima Bezerra, o vice Antenor 
Roberto e o secretário estadual de 
Saúde Pública, Cipriano Maia. O 
autor da representação, o advogado 
Rilyonaldo Marques, acusa os três 
de crimes de responsabilidade e 
também de crimes comuns. É o 
primeiro pedido de impeachment 
contra Fátima que chega à 
Assembleia.

IMPEACHMENT II
Sem provas, o advogado diz 

que a governadora descumpre uma 
decisão judicial que obrigaria o 
Estado a dar 121% de reajuste para 
pensionistas ligados ao Detran; 
ordena médicos a colocarem Covid-19 
como causa de mortes para infl ar 
dados sobre pandemia; e não explica 
onde estão verbas federais recebidas 
pelo Estado. O Governo do RN não 
comentou.

RESULTADOS INSATISFATÓRIOS
O Ministério da Saúde negocia 

compra de testes rápidos que pode 
alcançar R$ 1 bilhão, sem licitação, 
com laboratórios que já tiveram 
lotes de exames e até parte de 
sua estrutura interditados por 
“resultados insatisfatórios” para a 
detecção da Covid-19 e de outras 
doenças

INJUSTIÇA TRIBUTÁRIA
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT-RN) apresentou 
na Câmara dos Deputados quatro 
projetos de lei para taxar grandes 
fortunas. Os projetos apresentam 
alternativas para o enfrentamento 
da crise sanitária, social e econômica 
que o Brasil passa, combatendo o que 
a parlamentar chama de “injustiça 
tributária”, “que penaliza os mais 
pobres e benefi cia os mais ricos”.
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A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) a investigação dos governadores 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC); do Pará, Helder Bar-
balho (MDB); e do Amazonas, Wilson Lima (PSC); por compras 
emergenciais realizadas no enfrentamento da pandemia ao 
novo coronavírus. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, no 
caso de Lima, o inquérito já foi aberto por decisão do ministro 
Francisco Falcão. O caso de Barbalho deve ser analisado nesta 
quarta-feira (20).

Os pedidos de investigação da PGR foram feitos pela 
subprocuradora-geral Lindora Araújo, uma das principais 
auxiliares do procurador-geral da República, Augusto Aras. 
Como os governadores possuem prerrogativa de foro perante o 
STJ, os despachos da Procuradoria foram encaminhados para 
aquele tribunal. Os casos tramitam sob sigilo.

Na semana passada, a ministra Laurita Vaz, do STJ, deter-
minou a abertura de um inquérito para investigar a conduta 
do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), em um con-
trato milionário com a Petrobrás envolvendo o fornecimento de 
combustível à Secretaria de Segurança Pública. A PGR aponta 
suspeita de que o contrato provocou prejuízo ao Erário de cerca 
de R$ 267 mil.

Após a divulgação de possíveis denúncias de irregularida-
des na compra de equipamentos, o governador do Rio de Ja-
neiro exonerou o então secretário de saúde do Estado, Edmar 
Santos. A decisão do afastamento de Santos agora foi motivada 
por denúncias de fraudes na licitação para a compra de respi-
radores no valor de R$ 3,9 milhões.

PGR pede investigação
de três governadores

Ao STJ

Gestão de Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, é alvo de polêmica

Ministério Público quer apurar possíveis 
irregularidades no Rio, Pará e Amazonas

Tomaz Silva / Ag. Brasil



QUARTA-FEIRA, 20.05.2020 Geral 3

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira (19) 
o texto-base de um projeto 
que obriga o uso de máscaras 
de proteção individual em to-
do o País durante a pandemia 
da Covid-19. A regra deverá 
ser observada em espaços 
públicos, transporte coletivo 
e locais privados acessíveis ao 
público.

Para virar lei, o projeto 
ainda precisa ser aprovado 
pelo Senado e sancionado 
pelo presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro. No Rio 
Grande do Norte, a medida 
já é regra.

De acordo com a redação 
aprovada pela Câmara, quem 
for fl agrado descumprindo a 
regra poderá ser multado em 
até R$ 300, “sendo aplicada o 
dobro em caso de reincidên-
cia”, ou seja, R$ 600.

O Instituto Marielle Fran-
co e a Coalizão Negra por 
Direitos enviaram à ministra 
Laurita Vaz, do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), um 
pedido de suspensão condicio-
nal do processo que trata da 
federalização das investiga-
ções sobre o assassinato da ve-
readora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes.

As entidades pedem que 
apreciação do caso, que está 
prevista para o próximo dia 
27, seja adiada até o fi m das 
investigações sobre suposta 
interferência política do pre-
sidente Jair Bolsonaro na 
Polícia Federal.

Na avaliação das entida-
des, a resolução do inquérito 
que corre junto ao Supremo 
Tribunal Federal é “funda-
mental” para que se prossiga 
com a análise do caso.

Câmara aprova 
uso obrigatório 
de máscaras
em todo o País

Família pede 
suspensão de 
julgamento da 
federalização

Proteção Caso Marielle

O Brasil confi rmou, pela pri-
meira vez, mais de 1 mil mortes 
decorrentes do novo coronavírus 
em apenas 24 horas, de acordo com 
a atualização feita pelo Ministério 
da Saúde nesta terça-feira (19).

O número de 1.179 é a maior 
marca de novos óbitos contabiliza-
dos no País em apenas um dia. O 
recorde anterior havia ocorrido na 
terça-feira passada (12), quando 
881 novas mortes confi rmadas para 
Covid-19 foram registradas.

Agora, o País tem, ao todo, 
17.971 óbitos provocados pelo no-
vo coronavírus. Já o número de 
pessoas diagnosticadas subiu para 
271.628, com 17.408 novos infecta-
dos em 24 horas.

Com a nova atualização, o Bra-
sil se junta ao grupo de quatro pa-
íses no mundo que, no decorrer da 
pandemia, chegaram a superar a 
marca de 1 mil óbitos atestados pa-
ra a doença em um dia. Segundo a 
plataforma Our World in Data, da 
Universidade de Oxford, apenas Es-

tados Unidos, Reino Unido, França 
e China chegaram a ter mais de 1 
mil mortes confi rmadas para o novo 
coronavírus em 24 horas.

Além dos cinco países que supe-
raram a marca de 1 mil mortes em 
24 horas, Itália e Espanha, que es-
tão entre as nações mais afetadas 
pela doença no mundo, chegaram 
a registrar, respectivamente, 971 
e 950 óbitos confi rmados para a 
Covid-19 em apenas um dia e fi -
caram perto de atingir esse pico. 
Entre os países que superaram ou 
se aproximaram dessa marca, Itá-
lia, Espanha e França já apresen-
tam, na atualidade, números bem 
menores de novos registros diários 
de óbitos, e a China não apresenta 
registros recentes. Enquanto isso, 
no Brasil, os números vêm numa 
crescente e ainda não se consegue 
defi nir quando atingirá o pico da 
pandemia.

O Brasil é o país que levou mais 
tempo entre todos para chegar à 
marca de 1 mil óbitos contabiliza-

dos em 24 horas. No 30º dia a partir 
da primeira morte pelo novo coro-
navírus, o Reino Unido superou a 
barreira dos 1 mil mortos em um 
dia. Já os Estados Unidos alcança-
ram o fatídico recorde em 33 dias. 
A França, por sua vez, atingiu a 
marca dos mil óbitos em 50 dias 

após o primeiro registro no país. Já 
o Brasil chegou aos 1 mil mortos 
em 24 horas no 64º dia.

Neste momento, é possível 
afi rmar que o novo coronavírus é 
a maior causa de mortalidade hoje 
no Brasil, superando o conjunto de 
todas as doenças cardiovasculares, 

como infartos e AVCs, que matam 
980 brasileiros por dia.

Também fi caram para trás as 
mortes diárias por câncer (624) 
e aquelas por causas externas, 
como acidentes e violência (424). 
Os números se referem a dados 
de 2018, os mais recentes no Da-
taSUS, plataforma do Ministério 
da Saúde.

Em relação ao número de óbitos 
totais, o estado com mais mortes é 
São Paulo (5.147) , seguido de Rio 
de Janeiro (3.079), Ceará (1.856), 
Pernambuco (1.741) e Pará (1.519).

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, foram 

12 mortes confi rmadas de segunda 
para terça, de acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). Com isso, o Estado agora 
tem 160 óbitos confi rmados para a 
Covid-19. O número de casos con-
fi rmados da doença chegou a 3.483, 
e 998 pacientes já se recuperaram 
da doença.

Escavadeira abre covas para receber vítimas da Covid- 19 em cemitério de São Paulo

Em apenas 24 horas, Brasil confirma 1.179
mortes provocadas pelo novo coronavírus
Neste momento, é possível afirmar que o novo coronavírus é a maior causa de mortalidade hoje no Brasil, superando o 
conjunto de todas as doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs, que matam 980 brasileiros por dia, segundo DataSUS

Pandemia

Lalo de Almeida / Folhapress

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), defendeu nesta terça-feira 
(19) que o presidente Jair Bolso-
naro sancione a ajuda a estados e 
municípios ainda nesta semana. 
Segundo ele, há risco de, em caso 
de demora, gerar a necessidade de 
uma segunda onda de ajuda a go-
vernadores e prefeitos.

O projeto aprovado pelo Con-
gresso prevê o repasse direto de R$ 
60 bilhões a estados e municípios. 
Maia lamentou a demora em san-
cionar a proposta e disse que acha-
va que, do jeito como foi aprovada, 
a proposta tinha consenso entre 
Câmara, Senado e governo.

Deputados e senadores pou-
param várias carreiras do conge-
lamento de salários no projeto de 
socorro, principalmente as de segu-
rança, com o aval do presidente Jair 
Bolsonaro. Depois, o presidente mu-
dou o discurso e disse que vetaria as 
exceções, da forma como pediu o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes. 
Agora, porém, Bolsonaro fala em 

buscar acordo Maia e governadores 
sobre a possibilidade de reajustes 
aos servidores até o fi m de 2021.

Maia disse que na conversa que 
teve com Bolsonaro, na quinta-fei-
ra passada, sugeriu ao presidente 
sancionar a medida durante uma 
reunião virtual com os governado-

res.  “O que eu falei pro presidente 
é que seria uma boa uma reunião 
na hora da sanção”, disse.  “O ges-
to de uma reunião seria simbólico 
e importante”, afi rmou.

Bolsonaro passou a disparar 
convites desde segunda (18) a go-
vernadores para participarem de 
uma reunião por videoconferência 
na próxima quinta-feira (21). De 
acordo com os governadores, o 
chamado foi feito sob o pretexto de 
discutir a sanção do projeto de so-
corro aos estados e municípios e o 
veto ao trecho do texto que permite 
o aumento salarial para servidores 
públicos até 2021.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, disse 
ter sido convidada para a reunião 
e confi rmou que vai participar. De 
acordo com o projeto aprovado no 
Congresso, o Rio Grande do Norte 
receberá R$ 946 milhões. Desse 
valor, R$ 597 milhões serão enca-
minhados para o Governo do Esta-
do e R$ 349 milhões serão rateados 
entre os 167 municípios.

Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Maia defende sanção de socorro aos 
estados e municípios nesta semana

Auxílio financeiro

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados
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A Câmara Municipal de Natal 
recebeu nesta terça-feira (19) o 
presidente do Instituto de Pre-
vidência Municipal (NatalPrev), 
Thiago Marreiros, que participou 
de videoconferência com os vere-
adores e forneceu mais detalhes 
sobre o projeto de lei complemen-
tar que trata da Reforma da Pre-
vidência Municipal. A matéria foi 
recebida na casa legislativa no dia 
7 de maio. 

Após ouvir os questionamentos 
dos parlamentares, Thiago Mar-
reiros esclareceu as dúvidas e de-
talhou alguns pontos da reforma. 
“Na visão da prefeitura, não existe 
muita controvérsia, porque nós 
estamos aplicando rigorosamente 
aquilo que a constituição nos obri-
gou, por isso que estou aqui para 
esclarecer dúvidas no tocante a 
essa situação”, explicou Marreiros. 
Estados e Municípios precisam se 
adequar a nova norma até o dia 
3 de julho, caso contrário, fi carão 
impedidos de receber repasses de 

recursos provenientes da União. 
Para o vereador Felipe Alves 

(PDT), o momento atual sobre o 
tema na Casa é de debate para 
que seja escolhido o melhor para os 
servidores. “Na verdade, não é uma 
reforma, porque ela não é tão com-

plexa assim. Não muda direitos. 
Ela muda basicamente a alíquota 
de contribuição do servidor à Previ-
dência”, ressaltou Felipe Alves. 

Já o vereador Maurício Gurgel 
(PV) criticou alguns pontos apre-
sentados, como é o caso da nova 
alíquota linear, e apontou a esco-
lha de outros estados à alíquota 
progressiva.

“Nós defendemos a alíquota 
progressiva, assim como foi feito 
em vários outros lugares, União, 
estados como São Paulo, porque 
entendemos que quem possui 
uma faixa salarial maior do fun-
cionalismo público tem que pagar 
mais. Não é justo que quem ga-
nha um ou dois salários mínimos 
tenha um acréscimo de 3 pontos 
percentuais”, comentou Maurício 
Gurgel.

Pela proposta de reforma en-
viada pela Prefeitura à Câmara, a 
alíquota de contribuição previden-
ciária dos servidores subiria dos 
atuais 11% para 14%.

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte aprovou nesta terça-feira 
(19), através de reunião por video-
conferência, um  projeto de lei que 
garante preferência no atendimen-
to em serviços públicos e privados 
a pessoas que são cuidadoras de 
idosos ou pessoas com defi ciência.

Relatora do projeto, a deputada 
estadual Cristiane Dantas (Solida-
riedade) explicou que leis federais 
já garantem a diversos segmen-
tos da população a preferência no 
atendimento, mas que não há proi-
bição constitucional para que os es-
tados acrescentem grupos a serem 

benefi ciados. A deputada votou pe-
la admissibilidade à proposta, mas 
com um substitutivo base do texto.

Pela proposta que recebeu pa-
recer favorável de todos os deputa-
dos da comissão, os cuidadores de 
idosos e de pessoas com defi ciência 
terão atendimentos prioritários 
quando estiverem com essas pes-
soas. Caso a lei seja aprovada defi -
nitivamente em plenário, os órgãos 
públicos e privados serão obrigados 
a cumprir a determinação sob pena 
de multas a serem determinadas 
pelo Executivo, através de regula-
mentação.

O projeto é de autoria do depu-
tado José Dias (PSDB).

Marreiros e presidente da CMN, Paulinho 

Deputado 
José Dias, 
autor da 
proposta

Presidente do NatalPrev esclarece 
reforma da Previdência na Câmara

CCJ aprova preferência 
para cuidadores de idosos

Pela proposta de reforma enviada pela Prefeitura para análise dos 
vereadores, alíquota de contribuição dos servidores subiria para 14%

Reunião

Assembleia

João Gilberto / ALRN

Defi nido: o candidato do 
presidente Jair Bolsonaro 
a prefeito de Natal será 

o coronel Hélio Oliveira (PRTB), 
hoje uma das principais lideran-
ças empresariais em ascensão 
no Estado. Com experiência em 
movimentos sociais e traquejo 
político, coronel Hélio represen-
tará os bolsonaristas na dispu-
ta pela maior prefeitura do Rio 
Grande do Norte.  

Bolsonaro já tem candidato
a prefeito de Natal em 2020

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

BOLA FORA
Repercutiu como 

“extemporânea” a 
declaração do senador 
Styvenson Valentin 
(Podemos) admitindo que 
poderá ser candidato a 
governador em 2022. Em 
tempos de pandemia, nem 
prefeitos, cuja eleição será a 
próxima, estão falando em 
candidatura.

QUADRO ATUAL
Quatro nomes despontam 

para o Senado pelo Rio 
Grande do Norte em 2022: 
o presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira de Souza 

(PSDB); a prefeita de 
Mossoró, Rosalba Ciarlini 
(Progressistas); o empresário 
Haroldo Azevedo (sem 
partido); e o senador Jean 
Paul Prates (PT). Um quinto 
nome, o do ex-senador 
Garibaldi Filho (MDB), 
também é citado.

SEM MAIS
A governadora Fátima 

Bezerra (PT) tem dito a 
auxiliares que seu governo já 
cumpriu sua missão frente à 
CPI da Arena das Dunas, e 
que agora cabe aos deputados 
estaduais darem sequência 
ao trabalho.

CONTANDO AS HORAS
Aliados do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do 

Norte acreditam que o governo federal “respirará melhor” em 
novembro, quando o decano Celso de Melo deixará o Supremo 
Tribunal Federal (ele irá se aposentar), e em janeiro, época 
em que se encerram os mandatos dos atuais presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP).

*Com informações da Redação do Agora RN

José Aldenir / Agora RN

SUPERFATURAMENTO
Existem fortes suspeitas, 

investigadas pelo Ministério 
Público Estadual, de que a 
compra de equipamentos para 
um empreendimento potiguar, 
na casa dos milhões, tenha ser-
vido para lavagem de dinheiro. 
A confi rmar-se, haveria um 
escândalo sem precedentes na 
história empresarial do Rio 
Grande do Norte.  

CREMATÓRIO
A Prefeitura do Natal fi na-

lizou a contratação da empresa 
Morada Cemitérios, que irá 
prestar serviços de sepulta-
mento e cremação dos pacien-
tes que vierem a óbito em de-
corrência da Covid-19. Todos 
que tiverem casos confi rmados 
ou até mesmo suspeitos, tendo 
como vítimas os habitantes de 
Natal ou pessoas que tenham 
familiares com vínculo paren-
tesco de 1° grau residentes 
na cidade, passarão por esse 
processo. O contrato totaliza 
R$ 1,4 milhão.

NASCENTE
Uma investigação a partir de João Pessoa, Fortaleza e Natal 

poderá resultar na descoberta das razões pelas quais vigoram 
constantes deserções de licitações do transporte público de Natal. 
Um megaempresário, com atuação nos estados do Ceará, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, estaria brecando a concorrência, considerada 
reincidentemente deserta por ausência de propostas, favorecendo a 
manutenção dos contratos existentes.

A governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, enviou nesta terça-
-feìra (19) para a Assembleia 
Legislativa o projeto de lei 
complementar que aplica o 
reajuste de 12,84% sobre os 
salários básicos dos professo-
res da rede estadual.

O aumento terá efeito re-
troativo a 1º de janeiro de 2020. 
O reajuste alcançará os servi-
dores ativos, aposentados e os 
pensionistas.

 Conforme previsto no do-
cumento enviado pelo Governo 
do RN, após acordo com os re-
presentantes do Sindicato dos 
Trabalhadores da em Educa-
ção Pública do RN (Sinte-RN), 
o reajuste será pago em três 
parcelas, sendo 3% em junho; 
3% em outubro (acumulando 
6,09%); e 6,363% em dezembro 
(acumulando 12,84%). O valor 
retroativo será pago em 11 
(onze) parcelas em 2021, sendo 
40% em 6 parcelas iguais, de 
fevereiro a julho, e os 60% res-
tantes em 5 parcelas iguais, de 
agosto a dezembro.

Governo envia à 
ALRN projeto que 
eleva piso salarial

Educação

Elpídio Júnior / CMN
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O projeto de criação do Tri-
bunal Regional Federal da 6ª 
Região, com sede em Belo Ho-
rizonte (MG), foi retirado da 
pauta da Câmara e a discus-
são foi adiada para julho, após 
pedido do relator, deputado 
Fábio Ramalho (MDB-MG).

A retirada da pauta acon-
teceu após pressão de deputa-
dos, que criticaram o momen-
to para se votar o projeto, em 
plena pandemia de Covid-19.

O projeto tem o apelo da 
bancada mineira e do presi-
dente do Superior Tribunal 
de Justiça, João Otávio de 
Noronha, autor do projeto.

O presidente Jair Bolso-
naro afi rmou que o ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, irá assinar nesta 
quarta-feira (20) o novo proto-
colo da pasta a respeito do uso 
da cloroquina no combate ao 
coronavírus. Segundo Bolso-
naro, o protocolo recomendará 
o uso do medicamento a partir 
dos primeiros sintomas.

O presidente afi rmou 
também que, por ora, não 
estuda nomear novo minis-
tro da Saúde. “Por enquanto, 
deixa lá o general Pazuello. É 
um tremendo de um gestor”, 
afi rmou Bolsonaro.

Projeto de criação 
de TRF-6 sai da 
pauta na Câmara

Bolsonaro diz que 
novo protocolo de 
cloroquina sai hoje

Críticas Saúde

Ana Lourdes Bal
Réporter

Um grupo de alunos e ex-alunos 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e da Uni-
versidade Potiguar (UnP) criaram a 
plataforma Covid-19 Assist, que foi 
selecionada no Desafi o Covid-19, do 
Ministério Público de Pernambuco. 
O objetivo da ferramenta é auxiliar 
profi ssionais da saúde durante a 
pandemia do novo coronavírus. A 
equipe é a única potiguar entre as 
selecionadas.

A iniciativa é do Ministério 
Público de Pernambuco (MPPE), 
através da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-PE) e realizada por 
meio do Porto Digital, o maior par-
que tecnológico do Nordeste. Eles 
promoveram o desafi o para que 
equipes desenvolvessem soluções 
que fossem impactantes e imple-
mentadas em curto prazo, justa-
mente plea urgência que exige o 
enfrentamento à Covid-19.

Hercules Pedrosa, de 24 anos, 
é um dos participantes do projeto 
e conta que o grupo é composto por 
oito pessoas. Com alunos e ex-alu-
nos da UFRN e UnP com áreas da 
Engenharia Biomédica, Programa-
ção, Enfermagem, Medicina e De-
sign, eles foram selecionados entre 
as 543 ideias submetidas para o 
desafi o, fi cando entre as 71 ideias 
selecionadas. 

“Depois, tínhamos mais três 
dias para conseguir desenvolver o 
máximo possível, conseguir estru-
turar o protótipo para conseguir 
apresentar pra eles. Aí a gente 
fez. Selecionaram oito para serem 
implementadas e fomos um dos se-
lecionados. Ele dão uma premiação 
para os projetos conseguirem imple-
mentar a ideia”, relatou Hercules.

Sobre o aplicativo, ele explica 
que é uma ferramenta que propõe 
unifi car todos os protocolos e infor-
mações relacionados à Covid-19, 
para os profi ssionais de saúde. 
“Nessa ferramenta, ele pode con-
sultar todos os protocolos criado pe-
lo Ministério da Saúde. Caso o es-
tado entre em contato com a gente, 
podemos criar informações específi -
cas, como notas técnicas, protocolos 
específi cos. Além disso, também, 
tem uma parte para os sintomas 
gripais, no qual o profi ssional pode 
relatar diariamente seus sintomas, 
se ele tá bem, se ele tá com tosse, 
enfi m, algum sintoma relacionado 

à doença. Todas essas informações 
são armazenadas. No caso, se essas 
instituições entrarem em contato 
com a gente, elas conseguem moni-
torar seus profi ssionais”, explicou.

Atualmente, a equipe está tra-
balhando no aplicativo em conjun-
to com a Secretaria Estadual de 
Pernambuco. “O que a gente está 
fazendo lá é que eles estão nos aju-
dando a implantar nas regiões da 
saúde de lá. Os gestores tem acesso 
aos dados, tanto a nível da institui-
ção, por exemplo, um hospital; tan-
to ao nível de uma região de saúde, 
que seria um conjunto de institui-
ções; e tanto para a secretaria, de 
monitorar todas as instituições de 
saúde do Estado. Essa parte cha-
mamos de Covid Assist Institucio-
nal”, contou.

A plataforma foi lançada na 
quinta-feira passada (14), podendo 
ser encontrada no link http://app.
assistcovid.com/. O aplicativo está 
disponível para Android e iOS.

Agora, eles querem expandir 
a ferramenta para outros lugares. 
“Dos participantes do Brasil intei-
ro, fomos um dos únicos represen-
tantes do RN que foi selecionado. 
A ideia é levar esse aplicativo pra 
nosso estado. Todas as informações 
que estão ali são das mais varia-
das, para qualquer profi ssional. 
Queremos tentar expandir e colo-
car o aplicativo mais pra frente”, 
encerrou.

Iniciativa do app é do MP de Pernambuco

Potiguares criam aplicativo que reúne 
protocolos para profissionais da saúde
Com a plataforma, profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus podem relatar sintomas e
consultar protocolos de forma mais rápida. Agora, jovens potiguares querem expandir a ferramenta para outros lugares

Covid-19 Assist

José Aldenir/AgoraRN

Secretário Mansueto Almeida (Tesouro)

Manter pagamento do auxílio é 
“impossível”, afirma Mansueto

Secretário do Tesouro

Tomaz Silva / Ag. Brasil

Em meio à pressão do Con-
gresso Nacional pela manutenção 
do auxílio emergencial de R$ 600 
pago por três meses a trabalha-
dores informais, o secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, disse nesta terça-feira 
(19) que uma transferência per-
manente desse porte seria impos-
sível do ponto de vista fi scal.

Ele reconheceu, porém, que 
o governo pode ter de priorizar 
ainda mais programas de trans-
ferência focalizados, como o Bolsa 
Família.

Mansueto lembrou que o 
Bolsa Família é um programa 

“barato” - seus cerca de R$ 30 
bilhões anuais respondem por 
0,5% do PIB - e tem bons resulta-
dos no combate à pobreza. Já no 
caso dos informais, o secretário 
defendeu que a solução é criar 
políticas para combater a infor-
malidade em vez de colocar todo 
esse contingente de pessoas num 
novo programa de transferência 
de renda.

“Talvez tenhamos que sair da 
crise priorizando ainda mais um 
programa como o Bolsa Família”, 
afi rmou. “O auxílio emergencial, 
como diz o nome, é emergencial”, 
complementou.

Desenvolvedores da plataforma, lançada no dia 14, são alunos ou ex-alunos da UFRN

Cedida
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Nem uma possível revisão dos 
contratos de concessão na área de 
infraestrutura, devido à queda 
abrupta de demanda provocada 
pelo avanço do novo coronavírus 
no País, alterou os planos da In-
framérica de passar para a frente 
a concessão do Aeroporto Inter-
nacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante, construído 
e administrado pelo grupo argen-
tino desde 2014.

A revisão, que será feita caso 
a caso e pode incluir até reajuste 
de tarifas cobradas dos usuários, 
não alterou nenhum milímetro a 
decisão da companhia, tomada an-
tes da pandemia, de buscar uma 
compensação pelo investimento e 
aguardar que a concessão do ter-
minal fi nalmente mude de mãos, 
disse nesta terça-feira (19) Rogé-
rio Coimbra, diretor de assuntos 
corporativos da Inframérica.

Com o aeroporto com apenas 
dois voos por dia para Guarulhos 
(SP), justamente por conta da 
pandemia do novo coronavírus, 
a empresa se viu obrigada a ope-
rar de forma restrita no terminal, 
aderindo ao programa do governo 
federal que permite redução de 

jornada de trabalho em 30%.
“Mesmo assim, continuamos 

arcando com os benefícios, como 
plano de saúde, mantendo a dispo-
sição de só deixar a administração 
do aeroporto tão logo a relicitação 
ocorra e possamos deixar a opera-
ção de São Gonçalo do Amarante”, 
acrescentou Rogério.  

Em abril último, por conta da 
pandemia, os voos domésticos no 
Brasil, que transportavam 399 
mil passageiros, registraram 
uma queda de 94% na compa-
ração com o mesmo, período do 

ano passado, segundo a Agência 
Nacional de Aviação (Anac). An-
tes disso, a grupo Inframérica 
já havia comunicado a intenção 
de devolver à União a concessão 
do Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante, o primeiro do Brasil a 
ser transferido para a iniciativa 
privada, em 2011, e o primeiro 
aeroporto federal a ser construído 
totalmente pelo setor privado.

Em nota, na ocasião, a empre-
sa afi rmou que um dos motivos 
para a entrega do terminal foi a 
redução no tráfego de passageiros.

A pedido do senador Flávio 
Bolsonaro, hoje no Republica-
nos, o PSL nacional contratou 
em fevereiro de 2019 o escritório 
de advocacia de um ex-assessor 
que hoje tem o nome envolvido 
no suposto vazamento de infor-
mações da Polícia Federal em 
benefício da família do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Foram 13 meses e meio de 
contrato, com custo aos cofres pú-
blicos de ao menos R$ 500 mil.

O PSL foi o partido pelo qual 
Jair Bolsonaro se elegeu presi-
dente e seu fi lho, senador. Ambos 
romperam com a legenda e se des-
fi liaram no fi m do ano passado.

As notas fi scais da prestação de 
contas do PSL nacional relativas a 
2019 mostram que o escritório do 
advogado Victor Granado Alves 
(Granado Advogados Associados, 
do qual Victor é sócio) foi contratado 
com dinheiro do fundo partidário 

— a verba pública que abastece as 
legendas no País — para prestar 
serviços jurídicos ao diretório do Rio 
de Janeiro, comandado por Flávio, a 
partir de fevereiro do ano passado.

Victor, assessor de Flávio na 

Assembleia Legislativa do Rio, 
foi citado pelo empresário Paulo 
Marinho, em entrevista a Môni-
ca Bergamo, colunista do jornal 
Folha de S. Paulo, como um dos 
assessores do senador que teriam 
recebido de um delegado da Polí-
cia Federal a informação de uma 
operação envolvendo pessoas do 
gabinete de Flávio.

Ex-aliado do presidente Bolso-
naro e suplente de Flávio no Se-
nado, Marinho afi rmou que o se-
nador foi informado da operação 
Furna da Onça dois meses antes 
da defl agração da ação da Polí-
cia Federal, que atingiu Fabrício 
Queiroz, que trabalhava com Flá-
vio Bolsonaro no Rio.

Nas redes sociais, Flávio clas-
sifi cou a chamada da matéria co-
mo “canalha”, mas confi rmou que 
o PSL pagou por serviços advo-
catícios prestados pelo advogado 
Victor Granado Alves.

Mesmo com ajuda do Governo, 
Inframérica não quer mais terminal

Flávio repassou verba do fundo 
partidário a advogado investigado

São Gonçalo

Caso Queiroz

Agentes da Marinha fazem desinfecção no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos)

Companhia não cogita voltar atrás na decisão de entregar a concessão
do aeroporto de São Gonçalo mesmo com possível muda no contrato

José Aldenir / Agora RN

Pedro França / Ag. Senado

Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) levou a cons-
tatações devastadoras sobre o sistema eletrônico de votação 
do Ministério Público Federal (MPF), inclusive para escolha de 

lista tríplice para o cargo de Procurador Geral da República (PGR). A 
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da PGR também fez testes 
e verifi cou no sistema de votação do MPF, denominado “Votum”, há 
riscos de “excluir candidaturas, transferir votos de um candidato a 
outro ou até mesmo excluir votos”.

A CGU realizou testes a pedido do próprio MPF e verifi cou “fragi-
lidades que podem comprometer o sigilo do voto”. A auditoria levou 
a comissão eleitoral a adiar por 30 dias a eleição para duas vagas no 
Conselho Superior do Ministério Público Federal.No sistema Votum, 
não é possível identifi car a gravação de auditoria nas tabelas, es-
sencial para auditar eventuais alterações em votações.Para a CGU, o 
Votum “não é auditável” e necessita de vigilância a fi m de “bloquear 
brechas para ações maliciosas” e permitir sua rastreabilidade. 

Votações do MPF são 
vulneráveis a fraude, diz CGU

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

PRIMEIRO DA FILA
Relator do projeto do Senado 

que adia o Enem, Izalci Lucas 
(PSDB-DF) há meses lidera a fi la 
de candidatos a substituir o atual 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, de quem é um dos 
maiores críticos.

COLAPSO NO SISTEMA
Após a Justiça proibir o 

repasse de auxílio emergencial, 
podem sumir empregos de 
cobradores e motoristas nas 
empresas de ônibus do DF. 
Haverá também redução da 
frota e veículos lotados em plena 
pandemia.

É SÓ ENROLAÇÃO
Rodrigo Maia diz que o 

adiamento da eleição só será 
discutido após a posse de Luís 
Roberto Barroso na presidência 
do TSE. Fez parecer que o 
Congresso precisa de autorização 
da Justiça para isso. 

Não precisa.

TÁ DIFÍCIL
Levantamento Paraná 

Pesquisa no município de São 
Paulo, mostra que para 63% dos 
entrevistados piorou sua situação 
fi nanceira, ou da família, após a 
crise provocada pela pandemia do 
coronavírus.

OUTRO TIPO
Entre 1.206 habitantes da 

cidade de São Paulo entrevistados 
pelo Paraná Pesquisas, 54% 
se dizem a favor de manter o 
isolamento social como tem sido 
feito no município e 42,6% são 
contra; querem mudar.

MÃO NA MASSA
Sindicatos de táxis reclamam 

e pedem ajuda de políticos pela 
queda no lucro, mas deviam se 
espelhar na concorrência. A Uber 
manteve seus motoristas atuando 
no transporte de profi ssionais de 
saúde, insumos, sangue e criou 
um fundo de R$25 milhões para 
comunidades carentes.

Apenas três estados não
recomendam cloroquina

Acre, Goiás e Roraima são os únicos estados brasileiros 
onde não há protocolo ou recomendação de uso de cloroquina/
hidroxicloroquina no tratamento ao coronavírus. A briga sobre usar 
ou não os medicamentos fi ca apenas na mídia, com governadores 
tentando se colocar como os verdadeiros opositores do presidente 
Jair Bolsonaro, mas a maioria, incluindo São Paulo e Rio de 
Janeiro, os usam em pacientes graves.

ANIMADOR DE AUDITÓRIO
João Dória adora criar 

frases de efeito para parecer a 
“voz da razão”, mas na hora da 
verdade recorre à cloroquina 
defendida por Bolsonaro.

LEVAM A SÉRIO
Mato Grosso e Tocantins 

avaliam caso a caso e o 

Amapá usa em casos leves. O 
Amazonas não só usa como fez 
até testes sobre a dosagem. 

QUEM DIRIA
Todos os estados do 

Nordeste usam cloroquina 
para pacientes graves, mas 
Piauí e Paraíba atribuem a 
responsabilidade aos médicos.

Cláudio
Humberto



O Ministério Público Federal 
expediu recomendação ao governo 
estadual e prefeituras do Rio Gran-
de do Norte nesta terça-feira (19), 
com orientações sobre a prestação 
de contas de recursos federais des-
tinados ao combate à Covid-19. O 
objetivo é evitar possíveis desvios, 
superfaturamentos ou destinação 
irregular. 

De acordo com a recomendação, 
além da obrigação de prestações de 
contas já existente, os gestores es-
taduais e municipais devem apre-
sentar as contas de recursos, insu-
mos e equipamentos originários do 
Fundo Nacional de Saúde e Casa 
Civil para a plataforma Fiscaliza-
-RN, assim que sejam empregados 
no combate à pandemia. 

O portal foi desenvolvido por 
meio de parceria entre o MPF  e 

o LAIS – Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde da UFRN 
e possibilita o acompanhamento 
da execução dos recursos por in-
teligência artifi cial. A ferramenta 
também permite a fi scalização e o 
registro de denúncias da popula-
ção.

O procurador da República 
Fernando Rocha destaca que a Fis-
caliza-RN “atende às especifi cações 
legais e de efi ciência do controle 
dos gastos públicos com o enfrenta-
mento da Covid-19, e é fundamen-
tal para que esse órgão ministerial 
e a sociedade possam acompanhar 
a destinação desses recursos, insu-
mos e equipamentos.”

O MPF também recomenda 
que todas as informações e destina-
ções dos recursos públicos federais 
sejam disponibilizados nos respec-
tivos portais da transparência do 
estado e municípios, nos termos da 
Lei de Acesso à Informação (art. 8°, 
§ 2°1, da Lei Federal 12.527/2011). 
Os documentos físicos relacionados 
a esses gastos devem ser mantidos 
em arquivo pelo prazo de cinco 
anos.
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Prefeitura já entregou cestas 
básicas para 1,8 mil alunos  

Distribuição

A Secretaria Municipal de 
Educação entra na reta fi nal 
de entregas das cestas básicas 
aos alunos da Rede Municipal 
de Ensino. A Prefeitura do 
Natal já distribuiu 51.611 ces-
tas básicas, em 136 unidades 
de ensino, o que signifi ca que 
93,15% das unidades escola-
res já entregaram os alimen-
tos às famílias dos estudantes. 

Receberam o benefício 
1.824 estudantes das Escolas 
Municipais Professor Ascen-
dino Henrique de Almeida 
(700), Professor Otto de Bri-
to Guerra (720) e Professor 
Antônio Severiano de Araújo 
(404). 

De acordo com a titular 
da Secretaria Municipal de 
Educação, professora Cristina 

Diniz, até esta quinta-feira 
(21), será fi nalizada o total de 
58 mil cestas básicas nas 146 
Escolas de Ensino Fundamen-
tal e Centros Municipais de 
Educação Infantil.   

Na entrega de cestas feita 
na última segunda-feira (21), 
a unidade contemplada foi a 
Escola Municipal Professor 
Ascendino de Almeida, em Pi-
timbu, na Zona Sul de Natal. 

A gestora pedagógica da 
escola, Mintza Idesis Jácome 
Bezerra, relatou sobre o anda-
mento das entregas. “Estamos 
recebendo nossa comunidade 
escolar para a entrega das 
cestas básicas. As famílias re-
almente estavam precisando 
bastante desses alimentos”, 
disse. 

MPF cobra transparência no 
uso de recursos federais no RN

Saúde

Auditoria realizada pela equi-
pe técnica da Diretoria de Admi-
nistração Direta do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) identifi -
cou que o custo com leitos de UTI 
do contrato fi rmado entre o Go-
verno do Estado e a Liga Contra 
o Câncer está acima do preço de 
mercado. Cada leito custará R$ 
3,2 mil no contrato com a Liga, o 
que signifi ca mais que o dobro do 
gasto com leitos de UTI de perfi l 
semelhante, segundo comparação 
feita pelos auditores.

O conselheiro Gilberto Jales, 
relator do processo, notifi cou a 
Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap) para que, num prazo 
de cinco dias, apresente esclare-
cimentos acerca dos achados da 
auditoria. “Não há dúvida de que 
a atuação deste Tribunal de Con-
tas deve operar com a pertinente 
cautela nesse contexto de estado 
emergencial provocado pela pan-
demia da Covid-19, a fi m de não 
prejudicar o interesse maior de 
assistência à saúde pública, mas 
sem olvidar a competência fi scali-
zatória afeta a este órgão de con-
trole, com o poder-dever de agir 
nas situações identifi cadas com a 
necessidade de correção a fi m de 

evitar mal ainda maior ao interes-
se público, primando pela efi ciên-
cia dos atos de gestão”, apontou o 
relator.

No contrato com a Liga Contra 
o Câncer, o Estado irá desembol-
sar R$ 20,5 milhões, na primeira 
etapa, para pôr em funcionamento 
20 leitos de UTI adulto e 20 leitos 
de enfermaria. Caso haja a ne-
cessidade, o contrato prevê a efe-
tivação de mais 20 leitos de UTI, 
numa segunda etapa, pelo valor 
de R$ 14,3 milhões. Na primeira 
fase, R$ 18 milhões são destinados 
aos leitos de UTI. O restante, R$ 
2,5 milhões, custeará a compra 
de equipamentos e montagem da 
estrutura. Cada leito de UTI cus-
ta R$ 3,2 mil, enquanto o leito de 
enfermaria sairá por R$ 1,8 mil. O 
preço do leito de UTI se mantém 
na segunda fase.

Contudo, o Estado fi rmou ou-
tros contratos para aumentar a 
quantidade de vagas disponíveis 
para o enfrentamento do novo co-
ronavírus. São 10 leitos de terapia 
intensiva para o Hospital da Polí-
cia Militar, com um custo total de 
R$ 2,7 milhões, ou R$ 1,5 mil por 
leito. Em uma outra contratação, 
o Governo irá gastar R$ 1,9 mil 

por cada leito de UTI, sendo 20 
no Hospital João Machado e 10 no 
Hospital Alfredo Mesquita Filho. 
Além disso, no vínculo com a Liga 
Contra o Câncer, será de respon-
sabilidade do Estado a disponibi-
lização de ventiladores mecânicos, 
fundamentais para o tratamento 
contra a Covid-19, ao passo que 
nos demais a responsabilidade é 
dos contratados. 

Segundo o relatório de audito-
ria, um dos parâmetros utilizados 

pela Secretaria Estadual de Saú-
de foi o valor das contratações re-
alizadas em outros estados. A Se-
sap considerou, por exemplo, que o 
Hospital de Campanha do Estado 
de Goiás teria um custo médio de 
R$ 1,6 mil por leito, sem a inclu-
são de insumos e outras despesas. 
Porém, a equipe técnica do TCE 
verifi cou que o contrato para o 
Hospital de Campanha em Goiás 
inclui todos os gastos, ao contrário 
do que levou em conta a Secreta-

ria de Saúde do RN. 
Outro ponto a ser esclarecido, 

no entendimento dos auditores, 
é a previsão, em contrato, de re-
passe de recursos públicos para 
custear as obras físicas do local 
que receberá os leitos de terapia 
intensiva. Não há previsão legal 
para esse tipo de repasse, de acor-
do com o corpo técnico.

Em nota ofi cial, o Governo do 
Estado defendeu a despesa com os 
leitos. O contrato da Liga foi efeti-
vado após a frustrada tentativa de 
construir hospital de campanha 
estadual. A justifi cativa é de que, 
como os leitos da Liga irão atender 
preferencialmente pacientes onco-
lógicos acometidos com a Covid-19, 
parte dos custos para o leitos estão 
relacionados com a aquisição de 
medicamentos de quimioterapia. 
“O processo administrativo foi 
estruturado com base em justifi -
cativa de preço exaustivamente 
detalhada, explicando todas as 
nuances que envolvem os valores 
pactuados”, pontuo o Estado. 

A nota ofi cial ressalta que o 
valor da diária de UTI ajustado 
com a Liga é compatível com os 
valores praticados atualmente no 
mercado.

Contrato com a Liga Contra o Câncer no RN vai custar R$ 34 milhões do Estado

Procurador federal Fernando Rocha

TCE identifica preços acima do valor de 
mercado em leitos para Covid-19 no RN
Auditoria realizada pela equipe técnica da Corte de Contas sinaliza que os preços praticados para contratação de leitos críticos 
no Hospital da Liga Contra o Câncer, com custo unitário de R$ 3,2 mil, custam o dobro que outros contratos feitos pelo Estado

Custo

Helena Maziviero / Liga

José Aldenir/AgoraRN
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Balanço realizado pela 
Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe) 
e pela Associação Internacio-
nal de Resíduos Sólidos no 
Brasil (ISWA) mostrou que 
a geração de resíduos domici-
liares no país caiu 7,25%, em 
abril, na comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do. A pesquisa foi feita junto 
a empresas que representam 
60% do mercado privado de 
limpeza urbana e que atuam 
em todas as regiões do Brasil.

“Historicamente temos 
observado que a geração de 
resíduos guarda relação di-
reta com o poder aquisitivo e 
hábitos de consumo de cada 
sociedade. Nada infl uencia 
mais na decisão de compra do 
consumidor do que instabi-
lidade e retração econômica. 
De acordo com o resultado 
da pesquisa, observamos 
uma tendência de redução 
na produção de resíduos, que 
deve permanecer até que a 
economia volte a dar sinais 
de retomada”, disse o diretor 
presidente da Abrelpe, Carlos 
Silva Filho.

O estudo indicou que a co-
leta de materiais recicláveis 
aumentou entre 25% e 30% 
no período, o que não indica 
aumento da reciclagem na 
mesma proporção. Segundo 
os dados, boa parte do volume 
coletado tem sido encaminha-
do para os aterros sanitários 
devido o fechamento ou dimi-
nuição da atuação nas unida-
des de triagem em diversas 
cidades. “Esse crescimento 
mostra que tem havido uma 
alteração no perfi l dos re-
síduos gerados, com menos 
orgânicos e mais embalagens, 
consequência do aumento do 
mercado online para alimen-
tação ou itens em geral”, ana-
lisou Silva Filho.

Com relação aos resídu-
os de serviços de saúde, os 
dados mostram redução de 
15,6% no país. Segundo Silva 
Filho, isso indica que o Brasil 
caminha na direção oposta à 
tendência mundial, que tem 
sido de crescimento. Uma 
das possibilidades para a 
variação negativa é que haja 
defi ciência na segregação de 
materiais infectantes e na 
destinação inadequada, o que 
traz diversos riscos para a 
população em geral, para os 
trabalhadores do setor e para 
o meio ambiente.

Balanço mostra 
queda em 
produção de 
lixo domiciliar 

Efeito

O sistema prisional do Rio 
Grande do Norte registra 14 po-
liciais penais e um detento com 
confi rmação de Covid-19, segundo 
dados da Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária (Se-
ap). Há ainda outros 74 agentes 
com suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus.

Segundo o titular da Seap, Pe-
dro Florêncio, todos os 88 policiais 
penais com casos confi rmados ou 
suspeitos estão afastados tempo-
rariamente dos postos de trabalho. 
Todos estão em isolamento domici-
liar. 

Já o preso que foi diagnosticado 
com a doença, segundo Florêncio,  
está isolado em uma cela longe dos 
demais detentos. A unidade prisio-
nal em que ele se encontra não foi 
divulgada.

Para evitar aumento de ca-
sos dentro do sistema prisional, a 
Secretaria Estadual de Adminis-
tração Penitenciária modifi cou as 
condições de teleatendimentos pa-
ra advogados e defensores públicos 
prestarem assistência aos detentos 
do Rio Grande do Norte. As novas 
condições foram publicadas na edi-
ção desta terça-feira (19) do Diário 

Ofi cial do Estado (DOE).
Para seguir as recomendações 

da Organização Mundial a Saúde 
(OMS) de distanciamento social, a 
Seap optou por aprimorar e con-
centrar os atendimentos de assis-
tência aos internos por meios de 
comunicação à distância. Segundo 
o decreto, serão realizados atendi-
mentos virtuais nos computadores 
disponível na unidade prisional. 

As conferências virtuais irão 

acontecer apenas em dois dias da 
semana, com exceção das unidades 
de recebimento e triagem de presos 
que farão tele atendimentos de se-
gunda a domingo. Os atendimen-
tos terão duração máxima de 40 
minutos. O primeiro atendimento 
virtual do dia será iniciado as 9h e 
o último as 16h. O intervalo entre 
cada atendimento será de 20 mi-
nutos.

Além disso, o Conselho Nacio-

nal de Política Criminal e Peniten-
ciária, órgão ligado ao Ministério 
da Justiça, publicou resolução com 
as diretrizes para os presídios do 
país. As unidades prisionais fi cam 
autorizadas a “buscar e implemen-
tar soluções alternativas e tempo-
rárias para as unidades prisionais, 
visando à instalação de estruturas 
extraordinárias específi cas para o 
enfrentamento do novo coronaví-
rus”.

Para tanto, deverão observar 
algumas diretrizes relacionadas à 
triagem de presos, às unidades de 
saúde e aos grupos de risco. Segun-
do o documento, serão destinadas 
estruturas onde presos que ingres-
sem no estabelecimento prisional 
possam permanecer por 14 dias, a 
título de verifi cação sintomática.

Com relação aos grupos de 
risco, a resolução prevê a disponi-
bilização de estruturas destinadas 
ao isolamento de presos idosos, 
portadores de comorbidades ou 
quaisquer outros que integrem 
grupos de maior risco para conta-
minação pela Covid-19. Eles deve-
rão permanecer sem contato com 
os demais presos durante o tempo 
de duração da pandemia.

O juiz Francisco Seráphico 
da Nóbrega Coutinho, 6ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de 
Natal, decidiu nesta terça-feira 
(19) suspender a pré-conferência 
virtual do Plano Diretor de Natal. 
A reunião estava agendada para 
ocorrer entre os próximos dias 22 e 
24 de maio.

Segundo o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN), 
responsável pela ação que pedia 
a suspensão da atividade, o ato, 
se ocorresse, seria maculado sob o 
aspecto da legalidade. O pedido foi 
ajuizado conjuntamente pelas 9ª, 
45ª e 49ª Promotorias de Justiça da 
capital potiguar.

Além da suspensão da pré-
-conferência, o Juízo da 6ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal determi-
nou que o Município disponibilize 
no prazo de 24 horas, no site do 
processo de revisão do plano dire-

tor, a minuta fi nal contendo todas 
as alterações que foram delibera-
das nas reuniões do Conselho da 
Cidade do Natal nos dias 16 e 17 
de março deste ano.

 A Prefeitura deve divulgar, 
de forma acessível as propostas 
de alteração do plano diretor em 
vigor que foram deliberadas e que 
serão votadas pelos delegados da 
pré-conferência.

O MPRN ajuizou uma ação ci-
vil pública com pedido de liminar 
para que a pré-conferência virtu-
al do plano diretor de Natal fosse 
imediatamente suspensa. A reu-
nião estava agendada para ocorrer 
entre os próximos dias 22 e 24 de 
maio.

 Na ação civil pública, o MPRN 
esclareceu que a realização da 
pré-conferência virtual, da forma 
como foi planejada, poderia ense-
jar futura anulação judicial. Isso 

porque a realização da reunião no 
modelo virtual não tem amparo no 
Regimento Interno do processo de 
revisão do plano diretor de Natal e 
contraria diretrizes do Estatuto da 
Cidade. 

O MPRN destacou que uma 
anulação de um ato tão importante 
poderia representar a falsa sen-
sação de insegurança jurídica, em 
relação às questões do processo do 
Plano Diretor de Natal.

 Segundo Tiago Mesquita, ti-
tular da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo, a 
Procuradoria Geral do Município 
(PGM) vai recorrer da sentença. 
Ele afi rma que a pré-conferência 
virtual tem amparo legal, pois o 
regimento interno não discrimina 
o formato do evento. “O regimento 
não estabelece se é presencial ou 
virtual. Com isso, não fere o regi-
mento”, encerrou.

Policiais penais afastados do trabalho estão em isolamento domiciliar

Evento estava marcado para o dia 22

Sistema prisional tem 88 policiais penais 
afastados em razão da Covid-19 no RN

Justiça manda suspender pré-conferência 
virtual sobre a revisão do Plano Diretor

Informação da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária é de que 14 agentes penais 
receberam confirmação da doença e outros 74 são considerados casos suspeitos da infecção

Contágio

Decisão

José Aldenir/AgoraRN
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Pressionada a prorrogar ou 
até mesmo tornar permanente 
o auxílio emergencial de R$ 600 
desenhado para socorrer traba-
lhadores informais durante o pico 
da pandemia do novo coronavírus, 
a equipe econômica quer atrelar 
o debate a uma revisão de gastos 
sociais considerados inefi cientes. 
Na mira dos técnicos, estão gastos 
como abono salarial, seguro-defeso 
(pago a pescadores artesanais no 
período de reprodução dos peixes, 
quando a pesca é proibida) e far-
mácia popular.

O argumento é que uma revi-
são nesses benefícios abriria espa-
ço no Orçamento para acomodar 
uma renda básica à população ou 
alguma outra proposta de forta-
lecimento das políticas sociais no 
Brasil. No formato atual, o auxílio 
emergencial custa cerca de R$ 45 
bilhões ao mês, uma despesa que 
não cabe no Orçamento nem no te-
to de gastos, mecanismo que limita 
o avanço das despesas à infl ação.

O abono salarial está na mira 
da equipe desde o governo de tran-
sição. Só neste ano, serão R$ 19,85 
bilhões pagos a trabalhadores com 
carteira assinada que ganham até 
dois salários mínimos. Estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) mostra que 39% 
dos benefícios são pagos a um terço 
mais rico da população, enquanto 
só 16% vão para o terço mais pobre.

A realidade é bem distinta do 
Bolsa Família, que custa cerca de 
R$ 30 bilhões por ano e paga 77% 
de seus benefícios para o terço mais 
pobre dos brasileiros. 

Além disso, quase metade do 
abono salarial é transferido hoje a 
trabalhadores da Região Sudeste, 
enquanto o Nordeste (onde a taxa 
de pobreza é o dobro da média na-
cional) fi ca com 22,4% do benefício. 
Na análise do Ipea, a contribuição 
do abono para a redução da pobre-
za no País é equivalente a zero.

O programa farmácia popular, 
que promove a distribuição de me-

dicamentos de uso comum (para 
tratamento de hiperwtensão, dia-
betes e asma, por exemplo), tam-
bém é considerado sem foco pelos 
técnicos, por benefi ciar famílias 
independentemente de sua renda. 
Para retirar um remédio pelo pro-

grama, basta apresentar documen-
to de identifi cação e receita médica. 
O programa custa cerca de R$ 2,5 
bilhões.

Outro “alvo” dos técnicos, o 
seguro-defeso, pago a pescadores 
artesanais na época de reprodu-

ção dos peixes, tem sido usado em 
fraudes. Nos últimos 20 anos, o 
gasto com esse benefício teve um 
crescimento médio de 21% ao ano, 
já descontada a infl ação, chegando 
a R$ 2,5 bilhões em 2018, segundo 
o Ministério da Economia. 

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) também identifi cou 
saques do benefício feitos a mais 
de mil quilômetros do local de resi-
dência do benefi ciário. Além disso, 
quase dois terços dos pescadores 
brasileiros benefi ciados resgatam 
todas as parcelas de uma única 
vez, o que apontaria para a inefi cá-
cia da política como substituição da 
renda.

Em entrevista na semana 
passada, o secretário de Política 
Econômica do Ministério da Eco-
nomia, Adolfo Sachsida, disse que 
o auxílio emergencial foi feito para 
durar “três meses e acabou” e que 
qualquer programa futuro só terá 
espaço no Orçamento com a revi-
são de outros gastos.

Auxílio emergencial custa cerca de R$ 45 bilhões por mês ao governo federal

Governo avalia revisar benefícios sociais 
para prorrogar o auxílio emergencial
Ministério da Economia estuda fazer revisão de gastos sociais considerados ineficientes para garantir a manutenção do auxílio 
de R$ 600; estão na mira dos técnicos da equipe econômica os gastos como abono salarial, seguro-defeso e farmácia popular

Alteração

José Aldenir/AgoraRN

A pesquisa nacional para tra-
çar panorama sobre a parcela da 
população infectada pelo novo co-
ronavírus terá a primeira etapa de 
coleta encerrada até esta quinta-
-feira (21). O trabalho é feito pela 
Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), com apoio do Ibope, em 
133 cidades brasileiras – sendo 
três no Rio Grande do Norte.

O levantamento batizado de 
“Evolução da Prevalência de Infec-
ção por Covid-19 no Brasil: Estudo 
de Base Populacional” planeja 
testar até 100 mil pessoas e saber 
com que velocidade a população 
está criando anticorpos para o 
vírus. No entanto, até a segunda-
-feira (18), 15 mil pessoas em todo 
o país fi zeram o teste para saber 
se tiveram contato com o novo co-
ronavírus.

O principal problema para a 
lentidão na coleta de dados está na 
difi culdade de a população receber 
os pesquisadores. Casos de agres-
são foram registrados em diversas 
regiões do País.

No Rio Grande do Norte, se-
gundo a UFPel, as cidades escolhi-
das para a pesquisa foram Natal, 
Mossoró e Caicó. A expectativa 
era de que em cada cidade fossem 
aplicados 250 testes rápidos de 
identifi cação do coronavírus, mas, 
até o momento, apenas 77 testes 
foram feitos. Com isso, a coleta foi 
estendida até a quinta-feira (21).  

O estudo é fi nanciado pelo Mi-
nistério da Saúde. O objetivo do 
estudo é avaliar como o novo coro-
navírus se propaga pelo país, por 
meio da testagem de anticorpos na 
população. A coleta de dados está 

sendo feita nos domicílios pelos 
profi ssionais do Ibope. Em cada 
casa, é escolhido um morador para 
participar do inquérito. Na visita, 
a equipe do Ibope também dispo-
nibiliza um questionário sobre 
doenças preexistentes e possíveis 
sintomas da covid-19 nos últimos 
30 dias, além da aplicação do teste 
rápido.

A expectativa é testar 33 mil 
brasileiros em cada etapa, sendo 
250 pessoas em cada município 
selecionado. As próximas etapas 
de coletas estão previstas para 28 
e 29 de maio e 11 e 12 de junho.

Em cada residência, é escolhi-
do um morador para participar do 
inquérito. A cada etapa, a amos-
tragem incluirá os mesmos seto-
res, mas domicílios diferentes dos 
inquéritos anteriores. Durante a 
visita, a equipe do Ibope também 
disponibiliza um questionário so-
bre doenças preexistentes e pos-
síveis sintomas da COVID-19 nos 
últimos 30 dias, além da aplicação 
do teste rápido.

Diante da pandemia do co-
ronavírus, o estoque de sangue 
dos hemocentros do país vem 
sofrendo uma queda drástica. 
O Hemonorte, órgão da Secre-
taria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap), teve uma baixa 
de 30% nas doações de sangue.

Ante esse cenário, o He-
mocentro do Rio Grande do 
Note reforça a necessidade da 
população continuar fazendo 
doações.  A instituição, visan-
do a segurança dos doadores, 
adotou algumas medidas de 
prevenção para evitar a pro-
pagação do coronavírus, como 
a readequação do espaço e uso 
de álcool em gel em cada etapa 
do processo. Para evitar aglo-
merações, o Hemonorte pede 
que as pessoas façam o agen-
damento de sua doação pelo 
telefone 3232-6733 ou pelo site 
da instituição. 

Podem doar sangue pes-
soas saudáveis entre 16 e 69 
anos de idade (quem for menor 

de 18 anos precisa de autori-
zação prévia do responsável 
legal),  pesar acima de 50kg, 
repouso mínimo de 6 horas na 
noite anterior, evitar alimentos 
gordurosos antes da doação, 
não ingerir bebidas alcoólicas 
nas 12 horas anteriores, vir 
alimentado e portar um docu-
mento ofi cial com foto.

O Hemonorte funciona das 
7h às 18h, de segunda a sába-
do.

Hemonorte alerta para queda 
no estoque de sangue no RN

Doação

Estoque teve redução de  30% 

Pesquisa nacional sobre Covid-19 
encerra 1º etapa nesta quinta-feira

Estudo

Estudo planeja aplicar 100 mil testes

UFPel
José Aldenir/AgoraRN
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Afagar um animal de esti-
mação parece ser um antídoto 
muito efi ciente para encarar os 
dias de distanciamento social. No 
entanto, os cães e gatos também 
carecem de maior atenção duran-
te os dias de quarentena, pois, 
da mesma forma que os tutores 
humanos, também precisam fi car 
isolados. Veja dicas para cuidar 
melhor dos pets durante este pe-
ríodo:

ALIMENTAÇÃO
Não é recomendável a altera-

ção na alimentação. Mesmo que 
o animento ganhe uns quilos, por 
sair menos de casa, não é hora de 
se preocupar.

Mas é bom cuidar dos animais 
que têm tendência a engordar. É 
preciso adequar a quantidade de 
comida e evitar dar petiscos ex-
tras.

PASSEIO SÓ PARA 
AS NECESSIDADES

Se o pet não consegue fazer 
xixi ou cocô dentro de casa, o pas-
seio precisa ser o mais rápido pos-
sível, apenas para essa função.

Se o pet está acostumado a fa-
zer sobre um tapete higiênico ou 
numa caixa, o ideal é não sair de 
casa em hipótese alguma, segun-
do as informações dos gestores 
públicos.

Há cães que sentem muita 
falta dos passeios. Se for o caso, 
procure diminuir a frequência e 
escolha melhor os horários. Por 

exemplo, dia sim, dia não, bem 
cedo da manhã ou à noite. 

É essencial evitar contato com 
outros humanos. Evite que outras 
pessoas passem a mão no cachor-
ro. Por mais que ele não se infec-
te, pode levar o vírus para dentro 
de casa. No retorno, é importante 
que se higienize as patas do pet 
com álcool gel, álcool 70%, água 
e sabão ou o próprio shampoo do 
banho dele. Faça a higienização 
logo na entrada da casa.

A HORA DO BANHO
O banho do pet em casa é 

fundamental, sempre com água 
morna. Se possível, leve o animal 
para o box do banheiro.

Depois do banho, é preciso 
secá-lo e escová-lo. O banho é 
recomendado com a mesma pe-
riodicidade que ele tomava antes 
da quarentena. Deve-se manter a 
regularidade. 

Deve-se utilizar apenas os 
produtos recomendados para a 
espécie. Se não for possível usar 
o mesmo produto usado na pet, 
focar em produtos neutros (sem 
cheiro) para evitar alergias.

COMO AJUDAR
 A MINIMIZAR O ESTRESSE

Se achar que o pet está agindo 
de uma forma diferente, o ideal é 
falar com um veterinário, de pre-
ferência que já conheça o animal, 
ou, em alguns casos, ligar para 
alguma clínica e levá-lo em uma 
emergência.

Para minimizar o estresse, 
um dos truques é a escovação, 
que pode agradar e acalmar tanto 
gatos quanto cachorros. 

Também é importante manter 
o animal ativo e estimular brin-
cadeiras, mesmo que dentro de 
casa. 

A interação mais intensa en-
tre o dono e o animal, durante 
a quarentena, ajuda a reduzir 
a possibilidade de ansiedade de 
ambos.

Para animar as atividades 
dentro de casa, além de utilizar 
os brinquedos que os pets estão 
acostumados, é possível usar gar-
rafas de plástico vazias ou com 
algo dentro para eles morderem 
ou fi carem balançando. 

Podem ser usados ainda petis-
cos indicados para o tamanho e a 
espécie. 

Brincar de pedir para sentar 
ou deitar ou de se esconder tam-
bém podem ser feitas dentro de 
casa. É para entreter o animal e 
deixá-lo mais ativo.

VETERINÁRIOS E PET SHOPS
A recomendação atual do 

Conselho Federal de Medicina 
Veterinária é levar o animal ao 
veterinário, neste período de qua-
rentena, só em casos de urgência. 
Ligue antes para a clínica.

Devem ser evitados todos os 
procedimentos que são por agen-
damento – vacinação, consulta 
por problema de pele, banho e 
tosa ou cirurgia.

Cuidados com 
os animais de 
estimação em tempos 
de pandemia

Pets necessitam de atenção especial durante o período de isolamento social causado pela pandemia 
do novo coronavírus e, com isso, os tutores têm de tomar precauções para mantê-los saudáveis

José Aldenir/AgoraRN

Cuidados com 

SINAIS DE MUDANÇA DE COMPORTA MENTO

Lamber excessivamente as patas ou o corpo

Latir ou miar muito

Recusar comida

Orelhas baixas

Ficar em um canto e recusar interação

Não sair de perto do tutor de jeito nenhum

Perda de pelo

Em alguns casos, vômitos.

Quando o isolamento acabar, alguns animais podem fi car 
deprimidos com a normalização da rotina do tutor e decorrente 
afastamento

SINAIS DE MUDANÇA DE COMPORTA MENTOSINAIS DE MUDANÇA DE COMPORTA MENTO

Lamber excessivamente as patas ou o corpo

Latir ou miar muito

Recusar comida

Orelhas baixas

Ficar em um canto e recusar interação

Não sair de perto do tutor de jeito nenhum

Perda de pelo



O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que cria o Programa 
Nacional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). A Lei nº 13.999/2020, 
que abre crédito especial no valor 
de R$ 15,9 bilhões, que entrou 
em vigor nesta terça-feira (18). O 
objetivo é garantir recursos para 
os pequenos negócios e manter 
empregos durante a pandemia do 
novo coronavírus no país.

Pelo texto, aprovado no fi m de 
abril pelo Congresso, micro e pe-
quenos empresários poderão pedir 
empréstimos de valor correspon-
dente a até 30% de sua receita 
bruta obtida no ano de 2019. Caso 
a empresa tenha menos de um 
ano de funcionamento, o limite do 
empréstimo será de até 50% do 
seu capital social ou a até 30% da 
média de seu faturamento mensal 
apurado desde o início de suas ati-
vidades, o que for mais vantajoso.

As empresas benefi ciadas 
assumirão o compromisso de pre-
servar o número de funcionários 
e não poderão ter condenação 
relacionada a trabalho em condi-
ções análogas às de escravo ou a 
trabalho infantil. Os recursos re-
cebidos do Pronampe servirão ao 
fi nanciamento da atividade em-
presarial e poderão ser utilizados 
para investimentos e para capital 
de giro isolado e associado, mas 
não poderão ser destinados para 
distribuição de lucros e dividendos 
entre os sócios.

As instituições fi nanceiras par-
ticipantes poderão formalizar as 
operações de crédito até três meses 
após a entrada em vigor desta lei, 
prorrogáveis por mais três meses. 
Após o prazo para contratações, 
o Poder Executivo poderá adotar 
o Pronampe como política ofi cial 
de crédito de caráter permanente 
com o objetivo de consolidar os pe-
quenos negócios.

Deverá ser aplicada ao valor 
concedido a taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente em 3%, acresci-
dos de 1,25%. O prazo para paga-
mento do empréstimo será de 36 
meses. Os bancos que aderirem ao 
programa entrarão com recursos 
próprios para o crédito, a serem 
garantidos pelo Fundo Garantidor 

de Operações (FGO-BB) em até 
85% do valor.

Os empréstimos poderão ser 
pedidos em qualquer banco pri-
vado participante e no Banco do 
Brasil, que coordenará a garantia 
dos empréstimos. Outros bancos 
públicos que poderão aderir são a 
Caixa Econômica Federal, o Ban-
co do Nordeste do Brasil, o Banco 
da Amazônia e bancos estaduais. 
É permitida ainda a participação 
de agências de fomento estadu-
ais, de cooperativas de crédito, 
de bancos cooperados, de insti-
tuições integrantes do Sistema 
de Pagamentos Brasileiro, das 
fi ntechs e das organizações da so-
ciedade civil de interesse público 
de crédito.

O Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial (ICEI) do Rio 
Grande do Norte passou de 30,3 
para 36,9 pontos na passagem de 
abril para maio, segundo a Fede-
ração das Indústrias do Rio Gran-
de do Norte (Fiern). 

O comportamento negativo do 
ICEI traduz a falta de confi ança 
do empresário decorrente da forte 
contração da atividade e elevada 
incerteza em razão da pandemia 
da Covid-19. 

Ainda segundo a Fiern, os im-
pactos da pandemia têm resultado 
em rupturas em cadeias indus-
triais e paralisação de investimen-
tos do setor.

Na percepção dos empresá-
rios potiguares, as condições atu-
ais dos negócios estão piores em 
comparação com os últimos seis 
meses. As expectativas para os 

próximos seis meses são pessimis-
tas. Executivos de todos os portes 
de empresas (pequenas e médias e 
grandes indústrias) e dos dois seg-
mentos pesquisados (indústria da 
construção e indústrias extrativa e 
de transformação) mostraram ín-
dices inferiores a 50 pontos, o que 
indica falta de confi ança.

 A falta de confi ança dos em-
presários do Estado foi convergen-
te com as tendências apontadas no 
conjunto do país. O ICEI nacional 
manteve-se praticamente inalte-
rado na passagem de abril para 
maio de 2020, passando de 34,5 
para 34,7 pontos, permanecendo 
no menor patamar da série.
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Empresas benefi ciadas assumirão o compromisso de preservar empregos

Fiern teme a paralisação do todo o setor 

Micro e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor 
correspondente a até 30% da receita bruta obtida no ano de 2019

Governo vai liberar R$ 15,9 bilhões 
para as micro e pequenas empresas

Índice de confiança da indústria 
potiguar desaba em maio, diz Fiern

Ajuda

Levantamento

Rovena Rosa / Agência Brasil

José Aldenir/AgoraRN

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 4ª VARA
Rua Dr. Lauro Pinto, n.º 245, Lagoa Nova — Natal-RN

secretaria4vara@jfrn.jus.br - fone: 3235-7452/53/54
EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS

EDI.0004.000022-0/2020
Prazo de 20 (vinte) dias

PROCESSO Nº: 0802733-46.2020.4.05.8400 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 
RÉU: ALDERIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA e outro 
4ª VARA FEDERAL - RN
A Doutora GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE, Juiza Federal da 4ª Vara, da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que o DNIT promove uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (PJE 
0802733-46.2020.4.05.8400), em que figuram como desapropriados ALDERIA MARIA DE 
FREITAS OLIVEIRA (CPF 055.759.414-69) e INGRID DAYANE DE FREITAS CRUZ (CPF 
103.616.974-06), que pelo presente Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua 
publicação, ficam CITADOS os terceiros interessados que desejarem CONTESTAR a 
presente Ação, em 15 dias, a contar do término do prazo do presente edital, na forma da Lei 
processual civil em vigor ou apresentarem qualquer impugnação ao preço ofertado, no valor 
de R$ 7.570,00 (sete mil, quinhentos e setenta reais), depositado em conta judicial, e que 
será levantado em favor do expropriado na forma do disposto no Decreto-Lei nº 3365/41, 
por desapropriação de área correspondente a 367,67m², parte de um imóvel (1,01%) que 
mede na sua totalidade 36.546,92m², localizado no Município de Macaíba/RN, limitando-se 
ao Norte, com a Rodovia BR 304, com 44m; ao Sul, com Aldéria Maria de Freitas Oliveira/
Ingrid Dayane de Freitas, com 44m; ao Leste, com Maria das Neves Dantas, com 838,20m² 
e; ao Oeste, com Adônis Lazagnar, com 838,20m²,. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da lei. Ficando, ainda, cientes que a sede deste Juízo Federal situa-se na Rua 
Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, nesta Capital. Dado e passado nesta cidade do Natal/
RN, em 12 de maio de 2020. Eu, MATUSALÉM JOBSON BEZERRA DANTAS, Diretor de 
Secretaria, o fiz digitar, conferi e assino de ordem da MM. Juiza Federal. 

MATUSALÉM JOBSON BEZERRA DANTAS
Diretor de Secretaria - 4ª Vara

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes licenças: 
 
RLO para a extração de Quartzito, para fins ornamentais, localizada na Fazenda Riacho do Melo (Mina Catunda), Zona 
Rural do Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.183/2006; 
 
RLO para a extração de Granito, para fins ornamentais, localizada no Sítio São Bento (Mina São Teodósio III), Zona 
Rural do Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.278/1999; 

 
Sebastião Campos de Melo -    Diretor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela OMS em 11 de março de 2020, 

bem como a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional, por meio da Lei n° 
13.979/2020. 

Considerando que a indicação das autoridades médicas e sanitárias é no sentido de isolamento social a fim de diminuir 
o contágio e difusão do vírus.  

Considerando a existência de alguns casos confirmados de COVID-19 na cidade de Areia Branca/RN, inclusive de 
empregados da CODERN.  

Considerando, ainda, a determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Areia 
Branca/RN sobre o isolamento social e sobre a limitação de reunião de pessoas.  

Considerando, por fim, decisão tomada nos autos do Dissídio Coletivo n° 0000105-69.2020.5.21.0000, em audiência 
realizada na manhã do dia 18 de maio de 2020, por videoconferência, sobre a necessidade da realização de Assembleia da 
Categoria para análise da proposta da CODERN sobre modificação temporária da escala de trabalho, de 7x7 para 14x14.  

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e empregados(as) da Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte (CODERN), lotados no Terminal Salineiro de Areia Branca (TERSAB), para participação de Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada em formato de videoconferência pelo aplicativo Google Meet, seguindo orientação 
do TRT21, no Ato n° 54/2020, no dia 25/05/2020 às 18h30min, em primeira convocação. Não havendo quorum mínimo 
conforme previsto no estatuto dessa Entidade em primeira chamada, fica estabelecido segunda e última convocação 30 
minutos após a primeira, quando ocorrerá início da assembleia com qualquer número de associados presentes, com a 
seguinte ordem do dia:  

a) Discutir e deliberar sobre a mudança da escala de serviço dos trabalhadores do Terminal Salineiro de Areia Branca, 
de 07 (sete) dias de trabalho por (07) dias de descanso para 14 (quatorze) dias de trabalho por 14 (quatorze) dias de 
descanso, enquanto durar a epidemia do novo coronavírus, por meio de aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente. 

 
Tendo em vista a necessidade de envio de link para participação na Assembleia por videoconferência será criado um 

grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com todos os empregados que quiserem participar da Assembleia, para o envio 
do link de acesso, com, no mínimo, 24h de antecedência. 

Natal/RN, 20 de maio de 2020 
 

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros -   Diretor Presidente  
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As investigações iniciais acer-
ca da tragédia na família Flor 
apontam que a “questão patrimo-
nial” foi o principal motivo para as 
discussões e consequentes mortes 
ocorridas nesta terça-feira (19).

No início da manhã, na fazen-
da da família localizada no muni-
cípio de São Pedro, o empresário 
Tasso Flor efetuou vários disparos 
contra o irmão, Túlio Flor. Após o 
assassinato, Tasso se matou.

De acordo com o delegado Ota-
cílio Medeiros, responsável pelas 
apurações, a fazenda da família, 
seria arrendada, mas Tasso não 
concordava com a decisão. “Ele es-
tava na fazenda exatamente para 
impedir a locação, de acordo com 
o que foi dito pelos familiares na 
hora”, relatou ao Agora RN. Tasso Flor (à direita) e Túlio Flor (esquerda): assassinato após discussão familiar

Empresário mata irmão e tira a 
própria vida em fazenda no RN
Discussão sobre arrendamento de fazenda da família é a principal suspeita 
para fratricídio ocorrido na cidade de São Pedro, na região Agreste potiguar

Família Flor

Reprodução

 O juiz Marcelo Guimarães 
Marques, da 2ª Vara Criminal da 
Ponta Porã, no Mato Grosso do 
Sul, determinou nesta terça-feira 
(19) que uma mulher que estava 
descumprindo a quarentena pas-
sasse a usar tornozeleira eletrô-
nica.

Uma equipe de profi ssionais 
de saúde acompanhados por poli-
ciais militares estiveram na casa 
da mulher para colocar o equipa-
mento na perna dela. A sentença 
determinou que ela use a tornoze-
leira até o fi m da quarentena.

A mulher, de 42 anos, que se 
diz autônoma, já havia desrespei-
tado a quarentena no dia anterior, 
quando a prefeitura de Ponta Porã 
registrou um boletim de ocorrência 
contra ela. Segundo informações 
da Polícia Civil do Mato Grosso do 
Sul, ela foi diagnosticada com Co-
vid-19 no dia 12 de maio.

Mulher com 
Covid-19 que furou 
isolamento vai 
usar tornozeleira

Mato Grosso do Sul

Mulher recebeu tornozeleira no MS

Reprodução /Ponta Porã

RN tem menor proporção de 
domicílios em favelas do NE

Pobreza

Dos 1.054.122 domicílios exis-
tentes no Rio Grande do Norte, 
41.868 estão localizados em fa-
velas,segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE). Isso representa 3,97% 
do total de residências potiguares. 
Esta é  a menor proporção encon-
trada entre todos os estados da 
região Nordeste.

A Bahia (10%) possui a mais 
alta proporção de região Nordeste. 

Entre todas as 27 unidades da 
federação, o Amazonas (34,54%) 
tem o maior percentual de casas 
nessa situação. O Mato Grosso do 
Sul (0,74%) está na outra extremi-
dade do ranking.

Segundo o estudo, Natal tem 
13% de seus domicílios dentro de 
favelas no Rio Grande do Norte. 
São 33.372 casas em aglomerados 

subnormais de um total de 256.794 
domicílios natalenses. Essa é a 
segunda menor proporção entre 
as capitais da região Nordeste, 
maior apenas do que João Pessoa 
(12,49%). Na comparação com to-
das as capitais estaduais, a cidade 
do sol tem a 13ª melhor posição.

Fora da capital, São Gonçalo do 
Amarante possui o maior percen-
tual de residências em favelas do 
RN: 2.558 domicílios de um total 
37.632. Isso corresponde a 6,80% 
das residências são-gonçalenses. 
Em seguida, estão os municípios 
de Mossoró (4,31%) e Extremoz 
(2,66%). Dos 100 aglomerados sub-
normais em território potiguar, 56 
estão em Natal, 15 em Mossoró, 13 
em Parnamirim e os demais distri-
buídos nos maiores municípios da 
região metropolitana de Natal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE RENEGOCIAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
003/2020, PROCESSO ADM. N° 3846/2019. Órgão Gerenciador: Município de Afonso 
Bezerra/RN. Vigência: 04/03/2021. Objeto: Refere-se à Registro de Preços para AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNIDADE DR. TEÓDULO AVELINO E DEMAIS 
UNIDADES DE SAÚDE, para supri as demandas das Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Afonso Bezerra. Empresa C A DE FARIAS, CNPJ nº 14.115.425/0001-50, com o 
valor R$ 38.516,44 (trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro 
centavos), Assinatura em 18/05/2020. Afonso Bezerra/RN. Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49.

Edital De Citação Prazo de 20 (vinte) dias A Dra. Andréa Régia Leite de Holanda Macedo Heronildes, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível da 
Comarca de Natal/RN, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, para conhecimento público, que tramita por esta 
Secretaria a Ação Civil Pública, Processo de nº 0847185-11.2017.8.20.5001, proposta por Exequente: Banco Do Brasil S/A contra 
Executado: C E de Araujo Belmont - ME, Patricia Regia Rodrigues Macedo, tendo sido determinada a Citação do(a) Sr(a). Patricia Regia 
Rodrigues Macedo CPF: 060.605.614-97, atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, para que o(a) mesmo(a) conteste a referida 
ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, serão 
presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, Silvana Claudia Gadelha Jales Costa De Freitas, Técnico Judiciário, 
digitei e conferi. Natal/RN, 6 de abril de 2020 K-20e21/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

O Município de Santa Maria/RN, através da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN, por intermédio 
da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos(as) interessados(as), que fará 
licitação no dia 12 de junho de 2020, às 09:00 horas, na Sala das Licitações, no edifício-sede da 
Prefeitura do Município de Santa Maria/RN, na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global, a qual será regida pela Lei nº 8.666/93 (com 
suas alterações posteriores) e demais normas aplicáveis à espécie, com o objetivo a contratação de 
pessoa jurídica especializada nos serviços de engenharia destinada a pavimentação em 
paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial da Rua Inácio Antônio de 
Araújo, Rua Anael F. de Oliveira, Rua Santa Maria, Travessa Tota Azevedo e Travessa Inácio 
Antônio de Araújo, todas localizada na cidade de Santa Maria/RN. O Edital na íntegra encontra-se 
a disposição dos interessados, na Sede da Prefeitura – Sala das Licitações.

Santa Maria/RN, 19 de maio de 2020
Juecy Fernandes Aurino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

CLIVERSON FERREIRA DE ARAUJO, CPF 009.744.794-38, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA – 
LS N° 2014-074913/TEC/LS-0162, para extração de areia, numa área de 2,0 hectares, inserida na poligonal do 
Processo DNPM 848.157/2014, localizada no leito do Riacho Olho d’água, Sítio Jenipapeiro, zona rural do 
município de Carnaubais-RN.

CLIVERSON FERREIRA DE ARAUJO 
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

EOL POTIGUAR B31 SPE SA, CNPJ 34.327.393/0001-64, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Simplifi cada - LS, 
com prazo de validade até 14 de maio de 2026 em favor do empreendimento Rede de Média Tensão B30 34,5 Kv, 
localizado na Vila Guanabara e Vila Espírito Santo, nos município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

JVC COMERCIAL LTDA inscrito sobre CNPJ: 35.298.330/0004-32 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Renovação 
da Licença de Operação de nº 2020-149586/TEC/RLO-0241, com validade de 14/07/2026 para uma Revenda 
de Combustíveis Líquidos com capacidade de armazenamento de 90m³, Localizado na Avenida Presidente Dutra 
328 – Santa Luzia – Mossoró - RN.

Ciro da Fonseca Ferreira
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

MENDES E MENDONÇA COMBUSTÍVEIS  LTDA inscrito sobre CNPJ: 15.527.052/0001-08 torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 
a Concessão da Renovação da Licença de Operação de nº 2019-131449/TEC/RLO-0037, com validade de 
19/05/2026 para um comércio Varejista de Combustíveis Líquidos  com capacidade de armazenamento de 60 mil 
Litros , Localizado na Avenida Rio Branco 3114 – Santo Antônio– Mossoró - RN.

JOSÉ MENDES FILHO
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

MENDES E MENDONÇA COMBUSTÍVEIS  LTDA inscrito sobre CNPJ: 12.527.052/0001-08 torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 
a Concessão da Renovação da Licença de Operação de nº 2020-149506/TEC/RLO-0239, com validade de 
28/06/2026 para um comércio Varejista de Combustíveis Líquidos  com capacidade de armazenamento de 60 mil 
Litros , Localizado na Avenida Rio Branco 3114 – Santo Antônio– Mossoró - RN.

JOSÉ MENDES FILHO
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

POSTO SÃO FRANCISCO  LTDA inscrito sobre CNPJ: 32.587.795/0001-72 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 2019-130862/TEC/RLO-0003, com validade de 28/04/2026 para uma Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 30.000 Litros , Localizado na  Rodovia RN 269 
km 34 – Zona Rural – Montanhas - RN

ERONIDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

A Várzea Cercada Agropecuária Ltda, CNPJ. 08.208.159/0001-08, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a RLS para extração 
de areia em rio, localizado na Fazenda Várzea Cercada, s/n – Zona Rural, município de Macau-RN

Marcos Aurelio Sá
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

S & A Auto Posto LTDA inscrito sobre CNPJ: 10.641.461/0001-05 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Renovação 
da Licença de Operação de nº 2018-127893/TEC/RLO-1175, com validade de 18/12/2022 para um Transporte 
de Cargas Perigosas com capacidade total de 37,61ton , Localizado no Sitio Boa Vista 03 – Zona Rural – Tenente 
Laurentino Cruz – RN.

VALDENOR OTÁCILIO DA SILVA ARAÚJO
Sócio Proprietário.
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Inspiração de Pretta, que começou carreira ainda na infância, vem de ancestralidade

Pretta Soul 
a força do rap potiguar
Jéssica Mayara se apresenta nesta quarta-feira (20) em live do 
Festival DoSol e promete rimas poderosas e referências à cultura preta  

Fotos: Reprodução

Nathallya Macedo 
Subeditora do Online

Jéssica Mayara tem 29 anos, 
é natalense, é fi lha e também 
é mãe. Essas experiências e 
vivências transformaram Jéssica 
em Pretta Soul, uma mulher 
forte, artística e empoderada. 
Participante feroz do mundo do 
hip hop desde criança, ela segue 
iluminando as rimas que cria 
para valorizar suas origens.

“Comecei a dançar break com 
11 anos. Aos 13, já estava no 
rap compondo minhas próprias 
letras”, contou Pretta, saudosa. 
Na época, apenas homens 
dominavam a cultura do hip hop 
na cidade, mas isso não foi um 
obstáculo. “Meu primeiro grupo 
era formado só por mulheres, o 
Dandaras. Depois de um tempo, 
decidi seguir carreira solo”. 

E, desde então, a inspiração 
de Pretta vem de ancestralidade. 
“Sempre digo que não tenho 
ídolos, apenas a minha mãe. 
É a nossa vivência, tudo que 
passamos e lutamos juntas: 
essas são minhas referências na 
arte”, relatou a jovem. “É minha 
identidade. Muitos acham que 
é apenas mais uma expressão 
cultural da rua, mas também 
é um resgate. Um resgate de 
muitas vidas”, continuou.  

Pretta acredita que, através 
das rimas, pode salvar vidas de 
companheiras mulheres. “Uma 
das minhas composições 
favoritas é ‘O jogo virou’, 
que fala exatamente 
sobre a desigualdade 

de gêneros que infelizmente 
vivenciamos”, disse. Entre beats, 
Pretta declama: “esqueça essa 
história de submissão porque em 
uma só voz somos o que quiser. 
Resistência sempre”. 

Convidada pelo Festival 
DoSol, Pretta Soul vai apresentar 
em uma live nesta quarta-feira 
(20) todas as linguagens urbanas 
do poder preto, do sotaque 
nordestino e das referências 
clássicas da MPB. “Tem 
improviso também. Além disso, 
durante o festival, vamos lançar 
duas músicas inéditas”, revelou. 

Assim como a maioria dos 
artistas, Pretta está aproveitando 
os dias de isolamento social para 
produzir. Ela está gravando o 
primeiro álbum autoral e espera 
surpreender a cena local com 
o discurso contemporâneo 
presente nas novas letras. 
“Enquanto isso, desejo 
muita força para a classe 
artística neste momento 
difícil. Vamos sair 
dessa”. 



.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Em harmonia com Marte na parte da manhã, a Lua 
revela que é hora de confi ar na sua intuição ao lidar com 
dinheiro. Pode ter uma sacada certeira para melhorar 
os ganhos, mas atenta: negócios e empréstimos 
envolvendo amigos podem ser uma fria .

O céu anuncia mudanças positivas para você no trabalho 
durante o período da manhã e quem avisa é a Lua, que 
fi ca numa boa com Marte. Também é um momento 
indicado para dar uma geral nas suas coisas e livrar-se do 
que não tem mais serventia. 

A Lua começa a brilhar em seu signo e realça as suas 
principais qualidades, mas se desentende com Saturno 
de madrugada e aconselha a não bater de frente com 
um chefe no início do dia. É hora de atuar em equipe e 
liderar os colegas por um objetivo em comum.

A energia lunar destaca as suas parcerias e alianças. Mas a 
Lua treta com Saturno e revela que sociedade ou interesse 
em comum com parente vai exigir cuidados: saiba ceder, 
sem teimosia. A Lua se aproxima de Urano à tarde e revela 
que as coisas vão fl uir melhor. 

 ‘Entra na minha casa, entra na minha vida!’. Pois é, 
meus consagrados, essa música gospel é perfeita sem 
defeitos para o dia de hoje, data em que o Sol começa 
a dar um rolê em seu signo às 10h49, iluminando seus 
caminhos e sua vida. 

Lua e Saturno se estranham no céu e alertam que 
fofocas podem tumultuar seu trabalho no início do dia: 
procure esclarecer as coisas com maturidade. A saúde 
também está em foco: cuide-se bem. Em compensação, 
logo em seguida a Lua faz um belo aspecto com Marte.

Altos e baixos estão previstos nas primeiras horas 
dessa quarta por causa de uma treta entre a Lua e 
Saturno. Você pode se aborrecer com amigos ou 
parceiros de trabalho no início do dia e precisará agir 
com mais prudência. 

Se depender das vibrações da Lua, que circula em seu 
paraíso astral, as coisas devem fl uir bem para o seu 
lado e a sorte vai te fazer companhia. Fase indicada 
para jogos e sorteios. Quem nunca ganhou nem um 
lápis na vida, de repente, pode ser contemplado na rifa.

Lua e Marte formam excelente aspecto no período da 
manhã, destacando sua determinação, seu espírito 
batalhador e incentivando as suas metas. Você vai se 
concentrar real ofi cial na carreira e nos seus projetos 
para o futuro. 

Assuntos domésticos e interesses do lar vão exigir sua 
atenção ao longo do dia e o recado é da Lua, que hoje 
se movimenta no setor familiar do seu Horóscopo. 
Nas primeiras horas, Lua em Saturno revelam que 
você pode ter contratempos com parentes.

Mudar o jeito de fazer as coisas não será fácil, mas 
é importante se atualizar e abrir a mente para novas 
formas de realizar suas tarefas. A Lua convida você a se 
aperfeiçoar, assimilar outras técnicas e conhecimentos. 
Também valerá a pena trocar experiências.

Comece o dia com o fi rme propósito de não se 
expor. Fake news vão rondar a praia do seu signo e 
você pode ter problemas com certos comentários, 
por isso, pense duas vezes antes de falar, escrever e 
não abuse da franqueza. 

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)

Record fecha elenco de “A Fazenda”
e estuda antecipar estreia 

A direção da Record trabalha no fi rme 
propósito de estrear a próxima edição de “A 
Fazenda” no segundo semestre. Tanto assim que 
o elenco já está fechado e os escolhidos aguardam 
apenas o momento para se reunir na sede de 
Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Outro detalhe importante: existe um 
movimento muito forte na Record para que 
a estreia possa acontecer antes de setembro. 
O departamento comercial está empenhado 
em viabilizar todos os processos envolvendo 
anunciantes e ações para o programa e assim 

permitir que o lançamento aconteça mais cedo.
De qualquer forma, a Record só irá confi nar 

o elenco após adotar uma série de medidas e 
garantir o bem-estar de todos. O plano depende 
ainda dos avanços dos órgãos de saúde contra 
a pandemia da Covid-19. Além disso, o objetivo 
também é se benefi ciar da grande audiência das 
pessoas já saudosas de acompanhar um reality 
show do gênero. As “viúvas” do “BBB”.

Marcos Mion, uma vez mais, apresentará o 
programa, que teve o modelo Lucas Viana como 
vencedor da edição passada. 

O ANTES...
Ontem, neste sagrado 

espaço, foi dito que a Band vinha 
exagerando nos intervalos do 
“Jornal do Noite”.

A média era uma notícia 
para cinco ou seis minutos de 
comerciais.

... E O AGORA
A boa notícia é que, 

independentemente da nota aqui 
publicada, providências estavam 
sendo tomadas.

O “Jornal da Noite”, em novo 
espelho e em seus 45 minutos 
de duração, passa a ter apenas 
dois breaks de 3 minutos e 30 
segundos cada um. Aí sim.

IMPRUDÊNCIA
Não foi na segunda, mas 

ontem, terça, o SBT colocou o 
“Primeiro Impacto” na hora 
do almoço. Nada novo, uma 
“cozinha” do que foi ao ar antes, 
na madrugada e começo da 
manhã.

E olha como, ao meio-dia, com 
Marcão do Povo, o jornal começou: 
“são 8 horas e 32 minutos”.

ANIVERSÁRIO
Hoje, a BandNews FM, 

comemora o seu 15º ano de 
operações.

Ontem, terça, iniciando as 
festividades, foi feita uma live 
com Leo Jaime.

VENCENDO JUNTOS
O SporTV apresenta no 

próximo sábado, a partir das 
20h30, o especial “Vencendo 
Juntos”, comandado por Flávio 
Canto e Carol Barcellos.

A atração tem por objetivo 
arrecadar R$ 10 milhões em 
doações, que serão revertidas em 

Bate-Rebate
O SBT ainda não sabe qual o próximo caminho para Lívia Andrade e Mara na programação... Tudo indica 

que isso só será defi nido quando Silvio Santos voltar... Por outro lado, o SBT também é sempre uma caixinha de 
surpresas. O “Largados e Pelados”, estreia da Band segunda,  marcou 2,6 pontos de média com share de 4,3% e 

pico de 2,9 pontos... Na faixa de confronto, 22h45 às 23h35, Globo 24; SBT 5,9; Record 5,0; Rede TV! 1,4, e TV 
Cultura 1,2. A Record promete uma edição mais dinâmica na volta do “Made in Japão” com Sabrina Sato...
Mais atenta às relações entre os competidores na casa, enfocando a convivência e a competitividade entre eles.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

vale-alimentação para ajudar 33 
mil famílias.

DRAMATURGIA DO SBT
Ricardo Mantoanelli, diretor 

de teledramaturgia no SBT, 
enviou uma mensagem para 
toda a equipe, tranquilizando 
os profi ssionais e cogitando um 
cenário para a volta.

Declarou que “ainda há 
muita informação errada saindo 
por aí. Mas, em meio a tudo 
isso, tenho uma informação que 
é certa, que de fato o SBT deve 
reprisar uma novela depois da 
primeira fase de ‘Aventuras 
de Poliana’’. “Mas a gente vai 
voltar com as gravações de 
‘Poliana Moça’ assim que for 
possível.”

OTIMISTA
“Eu queria que todo mundo 

mentalizasse que ‘em julho a 
gente vai tá gravando de volta’. 

Eu tenho feito isso, eu acho que 
a gente tem que entrar num 
círculo virtuoso de notícias, 
algumas boas notícias já tão 
saindo com relação a vacina e 
etc”, disse Mantoanelli.

Que reforçou: “Então eu 
acho que é possível sim a gente 
voltar a gravar em julho, mesmo 
que seja de uma forma gradual 
e depois a gente entra com gás 
total”.    

FORÇA TAREFA
A Teledramaturgia da Globo, 

em mais um esforço para sair 
forte dessa crise provocada pelo 
novo coronavírus, pediu para 
que todos os seus contratados 
trabalhem e apresentem novos 
projetos.

Mesmo aqueles autores que 
saíram do ar recentemente já 
estão em processo de criação 
e participando de reuniões 
semanais.

O TIME “Vencendo Juntos” terá ainda um time de embaixadores, que 
vai participar ao vivo. Nos moldes do “Global Citizen” (promovido 
pela cantora Lady Gaga), reunirá “virtualmente” grandes nomes do 
esporte, como o técnico de vôlei Bernardinho, a ex-ginasta Daiane dos 
Santos, o meia do Flamengo Diego Ribas, o surfi sta Gabriel Medina, o 
ex-tenista Guga Kuerten, Hortência, do basquete, entre outros.

João Cotta / TV Globo
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Daniela FreireDaniela 
Adia

A senadora Zenaide 
Maia (Pros) está 
defendendo o adiamento 
do Enem 2020. Ela já é 
a segunda entre os três 
senadores do Rio Grande 
do Norte que pedem que 
as provas tenham as datas 
suspensas.

ENEM
O argumento da 

parlamentar é o mesmo do 
colega Jean Paul-Prates 
(PT). “Com milhões de 
brasileiros sem acesso 
à internet, manter o 
calendário seria uma 
injustiça!”, escreveu 
Zenaide, que citou o projeto 
Adia Enem, em pauta no 
Senado Federal.

CONSULTA
Ontem, no fi m da tarde, 

o ministro da Educação 
Abraham Weintraub se 
pronunciou sobre o assunto 
no Twitter. Quando 
afi rmou que o MEC fará 
“uma consulta, na última 
semana de junho, a todos 
os inscritos, através da 
“Página do Participante”, 
do Inep”.

O POVO RESPONDE
“Vamos manter a 

data? Adiar por 30 dias? 
Suspender até o fi m da 
pandemia? O governo 
Bolsonaro quer saber a 
opinião dos brasileiros. 
Democracia é isso!”, 
anotou.

IMPORTANTE
Lembrando que uma 

consulta dessa tem que 
ser muito bem feita. 
Capaz de incluir entre os 
entrevistados as pessoas 
com difícil – ou nenhum 
– acesso à internet, 
smartphones, notebooks e 
etc.

HOMENAGEM
O juiz federal e imortal 

da Academia de Letras do 
RN Ivan Lira de Carvalho 
prestou homenagem em suas 
redes sociais ao também 
membro da Academia e 
Professor Emérito da UFRN 
João Wilson Mendes Melo, 
que faleceu nesta terça-
feira. “A cultura do RN está 
enlutada”, escreveu Ivan 
Lira.

RÁPIDAS 
• Centrão não tem casos confi rmados, tem cargos 

confi rmados!”. Escreveu o jornalista José Simão.

• Obrigatório: A Câmara Federal aprovou em projeto multa 
de R$ 300 para quem não estiver usando máscara em público em 
todo o Brasil. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

• Quem disse foi o presidente da Renner, o executivo Fábio 
Faccio: “Quem prioriza a saúde se recupera mais rápido da crise”.

PREOCUPAÇÃO
“A barriga não espera”. 

Com essa frase o deputado 
estadual Sandro Pimentel 
cobrou do Governo Fátima 
a distribuição imediata das 
cestas básicas direcionadas 
a esse público, em virtude da 
pandemia do novo coronavírus. 
O parlamentar lamentou a 
demora da Secretaria Estadual 
de Mulheres e Direitos 
Humanos em solucionar o 
problema.

APROVADO
O deputado federal Rafael 

Motta (PSB-RN) conseguiu 
a aprovação na Câmara dos 
Deputados, nesta terça-feira, 
de um projeto de lei de sua 
autoria que estimula a doação 
de alimentos.

DOAÇÃO
A proposta foi votada em 

conjunto com projetos similares 
do senador Fernando Collor e 
do deputado Arnaldo Jardim 
e fl exibiliza as regras da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para 
permitir que restaurantes, 
supermercados e similares 
doem alimentos que seriam 
jogados fora, mas que ainda 
estão adequados para o 
consumo.

REAL
O ministro do STF e recém 

empossado presidente do 
TSE Luís Roberto Barroso já 
afi rmou em seu Twitter que 
existe a “possibilidade real 
de adiamento das eleições” 
municipais deste ano. Mas 
ele ressaltou que não há nada 
decidido ainda.

OFICIAL
No entanto, Barroso defi niu 

um prazo para ter e dar essa 
resposta: “Tenho afi rmado que, 
em junho, com base em dados 
médicos e sanitários, teremos 
um quadro defi nido”.

NO LEGISLATIVO
Os presidentes do Senado, 

Davi Alcolumbre, e da 
Câmara, Rodrigo Maia, já 
estão admitindo o adiamento 
do pleito. Mas sem prorrogar 
mandatos de prefeitos e 
vereadores. Uma das propostas 
é realizar o primeiro turno 
em meados de novembro. O 
assunto foi destaque ontem na 
imprensa brasileira.

O querido Chrystian de Saboya não tem 
do que reclamar de sua quarentena, com muito surf, 
em sua casa na praia de Tibau do Sul

Deputado estadual Sandro Pimentel tem articulado
a implantação da CPI da Arena das Dunas mesmo 
em trabalho remoto para a Assembleia Legislativa

Empresária e design Palone Leão 
aproveita o período de isolamento 
para dar sugestões de máscaras estilosas e 
fashionistas em seu IG

Não tem quarentena 
que tire o foco da musa blogueira 
fi tness Lorena Brasil, que tem 
postado em seu Instagram dicas de 
treinos ‘at home’

A Miss Brasil 2009 Larissa Costa com as suas duas 
princesas Ester e Helena, representando bem a união 
‘mãe e fi lhos’ durante o distanciamento social. Fotografi a 
de Humberto Lopes para a Revista Versailles



O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, disse nesta terça 
(19) que os clubes de futebol da ci-
dade ainda não estão autorizados 
a retornar aos treinos. Ele tam-
bém ampliou até o dia 25 de maio 
as medidas de isolamento social 
para combater a propagação do 
novo coronavírus.

Crivella disse que o retorno aos 
treinamentos só será liberado de-
pois que sua gestão entender que 
a pandemia do coronavírus está 
controlada, com baixa taxa de con-
taminação e maior disponibilidade 
de leitos de UTI na cidade.

“Se há algo que faz falta a 
todos os cariocas, é o futebol (...), 
mas pelo conselho [científi co] não 
foi autorizada a volta aos treinos, 
foi autorizada a volta à fi siote-
rapia e também foi aprovado o 

caderno de encargos para evitar 
contaminação quando retornarem 
as atividades”

De acordo com o prefeito, o 
conselho científi co municipal que 
atua no combate ao coronavírus 
aprovou protocolo com medidas de 
segurança que os clubes deverão 
adotar quando a retomada das 
atividades for liberada. Apenas os 
atletas em tratamento no departa-
mento médico foram autorizados 
a retomar as atividades de fi siote-
rapia para não terem suas lesões 
agravadas. “Foi comunicado ao 
presidente do Flamengo, foi comu-
nicado ao presidente do Vasco que 
isto havia sido deliberado. Nas 
próximas reuniões vamos voltar 
ao assunto dos treinos. Isso não 
depende da nossa vontade, mas da 
curva”, encerrou Crivellla.
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Tenistas afetados pela Covid-19 
irão receber ajuda financeira

Auxílio

A Federação Internacional 
de Tênis (ITF) anunciou um 
programa de assistência fi nan-
ceira para os tenistas que se 
encontram entre as posições 
501º e 700° do ranking mun-
dial, impactados pela pandemia 
do novo coronavírus (covid-19). 
A decisão foi publicada no site 
ofi cial da entidade. Os atle-
tas pior rankeados receberão 
a ajuda da ITF desde que não 
estejam recebendo outro auxílio 
monetário.

“Estamos fazendo tudo ao 
nosso alcance para garantir 
que os jogadores talentosos, que 
escalam o caminho da ITF, re-
cebam o apoio de que precisam 
e continuem seu desenvolvi-
mento durante esses tempos 
incertos. Muitos profi ssionais 
e organizações no mundo do 
tênis foram signifi cativamen-
te afetados por esse hiato em 
nosso esporte devido à covid-19. 

Não é uma abordagem simples 
e demorada. A ITF está revi-
sando todas as opções viáveis”, 
esclareceu o presidente da ITF, 
David Haggerty.

A ITF se comprometeu em 
divulgar todos os detalhes desta 
contribuição após reunião do 
corpo diretivo, prevista para 
o dia 2 de junho. Por causa da 
disseminação da covid-19 pelo 
mundo, todas as competições 
internacionais gerenciadas pela 
federação estão suspensas até 
31 de julho.

Ajuda benefi ciará piores rankeados 

Getty Images

Prefeito Marcelo Crivella

Clubes do Rio ainda não podem 
retornar aos treinos, diz Crivella
Prefeito do Rio de Janeiro avalia que os atuais critérios sanitários ainda não 
permitem que se autorize o retorno das atividades das equipes de futebol

Futebol
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