
Estado contabiliza total de 92 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) até o dia 6 de maio deste ano, de acordo 
com dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, e já registra aumento de 188% nas internações hospitalares em 2020

Governo do RN 
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Brasil confirma 
mais 610 mortes 
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total passa de 9 mil

De acordo com a última versão 
do projeto, aprovada no Senado, 
o governo potiguar terá R$ 442 
milhões para uso livre. Outros R$ 
155 milhões serão para a saúde

“Cara, desculpa, na humanidade 
não para de morrer gente. Se você 
falar de vida do lado tem morte”, 
afirmou a atriz, em entrevista à 
CNN Brasil na noite de ontem
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Seturn pede “socorro financeiro”
Entidade que representa empresas de ônibus ingressou com ação 
querendo reparar prejuízo, mas pedido foi negado por juiz de Natal

Em decisão, juiz afi rmou que empresas não têm direito a auxílio do Município porque operam de “forma precária”

CedidasMarcelo Barroso / CMN

Câmara começa a 
discutir reforma da 
Previdência Municipal

Cecília Nóbrega, entre 
flores e espinhos, fala 
sobre sua inspiração

Flamengo planeja iniciar 
treinos mesmo com 
Covid-19 no elenco

Presidente da Câmara, 
Paulinho Freire, disse que 
proposta vai ser analisada pela 
Casa “sem pressa”

Ilustradora potiguar de 26 anos 
fala sobre a inspiração, a 
dificuldade e a evolução
do seu trabalho artístico 

Clube estuda retomar 
atividades a partir da próxima 
semana mesmo com três 
atletas diagnosticados
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Se depender do novo 
coronavírus, a maior tragédia 
sanitária desde a chamada 

Gripe Espanhola de 1918, 
populações inteiras padecerão até 
que o Poder Judiciário possa dizer 
que impingiu alguma privação a 
seus ilustres membros, a elite mais 
privilegiada do serviço público 
brasileiro.

Basta examinar a situação 
no Rio Grande do Norte, onde o 
Tribunal de Justiça, Ministério 
Público Estadual e Tribunal de 
Contas do Estado excluíram das 
medidas de contenção impostas 
pela pandemia os salários de 
desembargadores, promotores e 
conselheiros de contas.

Desde o início da hecatombe 
sanitária, em março passado, 
essas três instituições, é 
verdade, adotaram planos de   
contingenciamento de despesas, 
com cortes de diárias operacionais, 
terceirização, entre outros custos.

Nada disso, porém, atingiu um 
centavo do pagamento dos imorais 
“penduricalhos”, aqueles auxílios 
em forma de abonos e benefícios 
a salários de fazer inveja à 

esmagadora maioria dos servidores 
de carreira.

O Agora RN, em sua manchete 
de capa da edição desta quinta-
feira, ao pesquisar o Portal da 
Transparência do próprio Tribunal 
de Justiça do RN, verifi cou que, 
em março último, quando a 
pandemia já campeava solta, juízes 
e desembargadores receberam 
os bons, velhos e questionáveis 
penduricalhos em forma de auxílios 
alimentação, transporte, saúde, 
sem contar outras vantagens 
eventuais.    

A reportagem constata, por 
exemplo, que uma juíza de 3ª 
entrância recebeu R$ 32 mil, que 
se somaram a outros 33,8 mil 

do salário de março. Além desse 
exemplo singelo, notou-se que todos 
na estrutura – de desembargadores 
a promotores – simplesmente 
passaram incólumes aos cortes que 
vitimaram milhões de brasileiros 
assalariados.

Na relação publicada por este 
jornal, tem penduricalho para 
todos os gostos. E fi ca evidente 
porque a redução de gastos dessas 
instâncias se empenhou tanto de 
um lado, ao paralisar pagamentos 
de prestação de serviços tão 
necessários para fazer circular o 
dinheiro, mantendo os benefícios de 
outros no topo da cadeia alimentar.

Fenômeno idêntico ocorreu no 
Tribunal de Contas do Estado, 
em março, último mês dos dados 
acessáveis, quando um promotor 
teve um rendimento bruto de R$ 55 
mil, oriundos do salário e de outros 
R$ 18 mil oriundos de vantagens 
legais.

Em tempos de tragédia 
sanitária e econômica, nada 
melhor para um isolamento social 
agradável do que pertencer ao 
Poder Judiciário do Rio Grande do 
Norte.

“Penduricalhos” do corona
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NOTAS & INFORMES
PEGOU MAL

A visita do presidente Jair 
Bolsonaro ao Supremo Tribunal 
Federal ontem, de última hora e 
rodeado de ministros e empresários, 
desagradou a Dias Toffoli, 
presidente da Corte, e a demais 
ministros. O gesto soou como 
intimidatório.

PUXÃO DE ORELHAS
De maneira sutil, o juiz 

Francisco Seráphico Coutinho, da 
6ª Vara da Fazenda Pública de 
Natal, deu uma verdadeira bronca 
no Seturn, que entrou com uma 
ação na Justiça pedindo que a 
Prefeitura do Natal socorresse o 
caixa das empresas de ônibus. O juiz 
escreveu, em sua decisão, que as 
empresas não têm direito de pleitear 
“equilíbrio econômico-fi nanceiro” 
porque operam sem licitação.

FICAR PARA DEPOIS
O vereador Luiz Almir (PSDB) 

protestou nesta quinta (7) contra 
o envio, pelo prefeito Álvaro Dias, 
da reforma da Previdência para 
a Câmara Municipal em plena 
pandemia do novo coronavírus. De 
acordo com o parlamentar, o assunto 
deveria ser discutido apenas quando 
as sessões presenciais fossem 
retomadas.

PRAZO
O problema é que, exceto se o 

Ministério da Economia prorrogar 

A  revelação feita nesta quinta (7) pelo deputado Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), líder do governo na Câmara dos 
Deputados, demonstra bem como “bate cabeça” o governo 

Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, partiu de Bolsonaro a 
autorização para livrar, por meio de emenda, diversas categorias 
do congelamento de salários previsto no projeto que trata do auxílio 
a estados e municípios. Ontem, depois de o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, vir a público dizer de sua insatisfação com o fato de 
o projeto ter sido desfi gurado, o presidente falou que vai seguir o 
“Posto Ipiranga” e vetar esse ponto do projeto. Vai entender!

Bate cabeça

o prazo, os estados e municípios têm 
apenas até o dia 31 de julho para se 
adequar à reforma da Previdência 
Geral, que foi promulgada no fi m do 
ano passado pelo Congresso. Sem 
isso, as prefeituras e os governos 
estaduais podem fi car sem receber 
recursos federais.

COVARDIA
Mesmo admitindo não ter lido o 

texto, Luiz Almir reclamou do teor da 
matéria. Disse que subir a alíquota de 
contribuição dos servidores para 22% 
seria “dar na cara” do funcionalismo e 
representaria uma “covardia”. Só que o 
vereador realmente não leu o texto. A 
proposta sobe a alíquota de 11% para 
14%, não 22%.

 ESCOLHA
O vereador Fernando Lucena 

(PT) diz entender a urgência em 
torno da reforma da Previdência 
e não vê problema em votar a 
proposta até o fi m de julho. Ele 
só quer uma contrapartida da 
Prefeitura: o adiamento das 
discussões em torno do Plano 
Diretor. “Ninguém venha tirar 
onda com Plano Diretor”, falou ele, 
durante a sessão de ontem.

ABAIXO DAS EXPECTATIVAS
Até segunda-feira (4), 19.304 

empresas haviam tomado 
empréstimo para fi nanciamento 
de suas folhas de pagamento, o 
equivalente a R$ 413,4 milhões. Ao 
todo, 304.091 empregados foram 
benefi ciados. O número de empresas 
que aderiram mais que dobrou em 
uma semana, mas permanece abaixo 
das estimativas do governo.

Quando ouvimos falar, pensamos: “isso é lá da China, 
não chega aqui não”. Pois bem. Passou pela Europa e chegou 
até nós. Hoje estamos quase batendo o numero de 10 mil 
mortos pela Covid-19 no Brasil. Que pena, que lamento, pois 
são dez mil famílias que sofrem nesse momento a perda de 
um ente querido, de um fi lho, de um esposo, de uma mãe.

Que pena que, neste momento, o que a maioria das pes-
soas discute é a posição política. Intoxicados pela ideologia, 
não conseguem enxergar à sua frente a maior crise sanitária 
dos últimos tempos. Nos preocupamos se o presidente está 
infectado e esquecemos de milhões de brasileiros que nem 
água têm para tomar banho. Nos esquecemos de milhões de 
pessoas que vivem em uma situação crítica.

Dentro de nossas bolhas, dizemos “fi que em casa”, “as-
sista sua série favorita”, “assista a live do seu artista favo-
rito”, mas  será que essa é a realidade de todos? Nunca na 
história vamos pagar um preço tão alto pela desigualdade 
deste país, e o que sabemos fazer é debater política. Esque-
cemos que o inimigo mata sem medir raça, cor, conta ban-
cária ou partido político. 

Os ricos ainda conseguem escapar pegando um jato UTI 
e se tratando nos melhores e mais caros hospitais do País, 
mas o pobre está encontrando a porta fechada e morrendo 
ou em casa ou na calçada do hospital. Lamentável! Enquan-
to isso, não encontramos solução para garantir o sustento 
de quem mais precisa, que está vivendo um dilema: ir para 
rua para garantir o sustento da família e morrer do vírus ou 
fi car em casa e morrer de fome?

É necessária uma união. É necessário formar o consenso 
de que estamos em guerra e que o inimigo é apenas um: o ví-
rus. Se não gostamos dos governos, deixemos para depois esse 
debate, pois pessoas estão morrendo. Você pode dizer “pessoas 
morrem todos os dias”, mas está morrendo muito mais. É mui-
to fácil esse discurso quando você está protegido por trás dos 
seus muros ou do microfone de sua rádio ou da bancada do seu 
programa. O difícil é manter esse discurso quando ou você ou 
um familiar seu contrair esse vírus. O que vemos todos os dias 
são pessoas que subestimaram e pedem desculpas quando são 
colocados frente a frente com essa doença.

É necessário unir forças para encontrar a melhor solução 
para ajudar a quem mais precisa, para ajudar a economia e, 
acima de tudo, combater o vírus.

Ele bate à nossa porta. Entrou, está sentando em nossa 
sala, toma café conosco, é real. Se é preciso fechar tudo ou 
abrir tudo, ou encontrar uma solução para viver com ele, 
vamos escutar a ciência, que é a única saída. Esperamos que 
nossos governos também escutem, ajudem a quem precisa e, 
que somando forças, esquecendo a ideologia ou o partido po-
lítico e as diferenças, possam dialogar e encontrar soluções 
para essa crise.

ARTIGO
Tiago Andrade ►  Turismólogo

A realidade 
bateu à porta
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O presidente Jair Bolsonaro 
editou um decreto no fi m da tarde 
desta quinta-feira (7) ampliando o 
rol de serviços essenciais em meio 
à pandemia do novo coronavírus, 
incluindo atividades e construção 
civil e industriais. O ato foi publi-
cado em edição extra do Diário Ofi -
cial da União.

A publicação inclui quatro 
itens: produção, transporte e dis-
tribuição de gás natural; indús-
trias químicas e petroquímicas de 
matérias-primas ou produtos de 
saúde, higiene, alimentos e bebi-
das; atividades de construção civil; 
e atividades industriais.

O ato atualiza decreto publi-
cado pelo governo federal em 20 
de março, nove dias após a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 

declarar pandemia da Covid-19.
Acompanhado de ministros e 

de representantes de setores da 
economia, o presidente reuniu-se 
nesta quinta com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, minis-
tro Dias Toffoli. Por determinação 
do STF, governadores e prefeitos 
têm a atribuição de defi nirem 

medidas restritivas de circulação 
e de fechamento de comércio. O 
presidente vem criticando o que 
considera excessos de autoridades 
estaduais e municipais e defende a 
reabertura de um maior número de 
estabelecimentos comerciais. Ele 
pediu apoio do Supremo.

“Tem decreto presidencial que 
defi niu atividades essenciais, aque-
las que não podem parar. Acabei 
de assinar decreto aqui colocando 
nesse rol de atividades essenciais 
a construção civil. Outras virão nas 
próximas horas ou nos próximos 
dias. O que não está no decreto e 
fi cou decidido, segundo o Supremo 
Tribunal Federal, que estados e 
municípios diriam se poderiam ou 
não funcionar essas categorias”, 
disse Bolsonaro.
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Tiago Rebolo
Editor geral

O Governo do Rio Grande do 
Norte ainda não defi niu como irá 
aplicar os quase R$ 600 milhões 
que deverá receber do governo fe-
deral no plano de auxílio a estados 
e municípios. A gestão estadual 
espera que o presidente Jair Bolso-
naro sancione o projeto para saber 
exatamente quanto vai arrecadar 
e, só assim, defi nir o plano de uti-
lização dos recursos.

De acordo com a última versão 
do projeto, aprovada na quarta-
-feira (6) pelo Senado, o governo 
potiguar receberá cerca de R$ 
597 milhões. Desse total, R$ 442 
milhões serão enviados para uso 
livre. O dinheiro poderá ser usado, 
por exemplo, para pagar salários 
dos servidores. O restante (R$ 155 
milhões) deverá ser aplicado obri-
gatoriamente em ações de enfren-
tamento ao novo coronavírus.

O projeto, contudo, pode sofrer 
vetos de Bolsonaro. Por isso, o Go-
verno do RN espera o pronuncia-
mento do presidente para ter a cer-
teza de quanto vai receber. “Vamos 
aguardar a lei ser publicada no Di-
ário Ofi cial. Estou escaldado com 
as idas e vindas dessa lei”, afi rmou 

nesta quinta (7) o secretário esta-
dual de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire.

O projeto de auxílio a estados 
e municípios já foi alterado quatro 
vezes, entre duas passagens pela 
Câmara e pelo Senado. A propos-
ta prevê um repasse direto de R$ 
60 bilhões a estados e municípios, 
além da suspensão de dívidas dos 
entes federados, inclusive previ-
denciárias.

No total, o custo para a União 
seria de mais de R$ 120 bilhões. 

Em contrapartida, os governos 
locais terão de congelar salários 
dos servidores até o fi m de 2021 
– exceto para algumas categorias, 
como professores e profi ssionais da 
saúde e segurança pública.

Nesta quinta (7), após receber 
recomendação do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, Bolsonaro 
disse que vai vetar as exceções ao 
congelamento de salários apro-
vadas pelo Congresso. “Eu sigo a 
cartilha de Paulo Guedes na econo-
mia. Se ele acha que deve vetar, as-

sim será feito”, disse o presidente, 
durante visita ao Supremo Tribu-
nal Federal.

VERBA PARA O RN
Além da previsão de R$ 597 mi-

lhões para o governo estadual, as 
prefeituras do Rio Grande do Nor-
te também serão benefi ciadas com 
o repasse direto, segundo o projeto 
que foi aprovado no Senado.

Serão R$ 349 milhões rateados 
entre os 167 municípios. Entre as 
prefeituras, R$ 299 milhões serão 
de livre aplicação e R$ 50 milhões 
deverão ser investidos apenas na 
saúde. O maior valor será destina-
do à capital do Estado, Natal, que 
vai receber R$ 88,1 milhões.

Ao todo, serão R$ 946 milhões 
para o Estado, caso não haja vetos 
a trechos da proposta pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. O dinheiro 
será depositado em quatro parcelas 
mensais, sendo a primeira prevista 
para entrar até o dia 15 de maio.

SALÁRIOS ATRASADOS
O projeto de auxílio a estados e 

municípios foi apresentado pelo go-
verno federal à Câmara dos Depu-
tados em junho de 2019 com outra 
fi nalidade: ajudar estados e municí-
pios em situação fi nanceira difícil a 

recuperarem o equilíbrio fi scal.
Apelidado de “Plano Mansueto” 

(nome de seu idealizador, o secre-
tário do Tesouro Nacional, Man-
sueto Almeida), o texto previa o 
refi nanciamento de dívidas com a 
União e novos empréstimos, além 
de aumentar as exigências da Lei 
de Responsabilidade Fiscal para 
que as contas públicas dos entes 
federativos permanecessem equili-
bradas a médio e longo prazos.

Pelo projeto inicial, o RN espe-
rava receber aval para tomar um 
empréstimo de até R$ 1,1 bilhão, 
com aval da União. Com o dinhei-
ro, a gestão da governadora Fátima 
Bezerra esperava pagar ao menos 
parte dos salários dos servidores 
que continuam em atraso.

Atualmente, o Governo do RN 
deve as folhas de dezembro e o 13º 
salário de 2018.

Porém, com o agravamento da 
pandemia da Covid-19, e como o 
projeto já estava pronto para ser 
votado pela Câmara, os deputados 
usaram o texto do Plano Mansueto 
para propor um programa de socor-
ro aos entes da federação durante 
a crise sanitária. O ponto central 
era a compensação por perdas de 
arrecadação causadas pela queda 
na atividade econômica.

Secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, aguarda publicação da lei

Governo do RN ainda não definiu como 
vai usar socorro financeiro de R$ 597 mi
De acordo com a última versão do projeto, aprovada na quarta-feira (6) pelo Senado e que precisa ser sancionada, o governo 
potiguar terá R$ 442 milhões para uso livre. Restante (R$ 155 milhões) deverá ser aplicado obrigatoriamente na área da saúde

Auxílio

José Aldenir / Agora RN

Congresso promulga 
“orçamento de guerra”

Economia

O Congresso Nacional pro-
mulgou nesta quinta-feira (7) 
a proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que cria o cha-
mado “orçamento de guerra”, 
destinado exclusivamente a 
ações de combate à pandemia 
de coronavírus.

A votação da PEC foi con-
cluída na quarta (6) pela Câma-
ra dos Deputados. Emendas à 
Constituição não são enviadas 
para sanção do presidente da 
República, e sim, promulgadas 
pela mesa diretora do Congres-
so em sessão conjunta.

Assim que for publicado no 
“Diário Ofi cial da União”, o tex-
to entrará em vigor e fará parte 
da Constituição brasileira. A 
PEC será automaticamente 

revogada – ou seja, perderá 
validade – em 31 de dezembro, 
quando acaba o estado de cala-
midade pública declarado em 
razão da pandemia.

O objetivo da PEC é separar 
do Orçamento-Geral da União 
os gastos emergenciais para 
conter os danos causados pela 
Covid-19 no Brasil. Na prática, 
o objetivo é não gerar impacto 
fi scal em um momento de desa-
celeração da economia.

Desta forma, o orçamento 
de guerra não precisa respei-
tar as exigências aplicadas 
ao orçamento regular, como 
a “regra de ouro”, que impede 
o governo de contrair dívidas 
para pagar despesas corren-
tes, como salários.

Bolsonaro amplia serviços 
essenciais e inclui construção civil

Pandemia

Presidente Bolsonaro e Dias Toffoli

José Aldenir/AgoraRN
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O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN) 
recomendou à Prefeitura de 
Campo Grande, na região 
Oeste Potiguar, que revogue 
o decreto municipal que fl exi-
bilizou as medidas restritivas 
de enfrentamento da emer-
gência e calamidade em saú-
de pública decorrente do novo 
coronavírus. A medida deve 
ser tomada dentro do prazo 
de 24 horas.

 O mencionado decreto foi 
publicado na última terça-fei-
ra (5) no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio e autoriza a reabertu-
ra de academias particulares, 
no âmbito do Município. A 
fl exibilização da quarentena 
ocorreu mesmo com o prefeito 
ciente da existência de um ca-
so suspeito de contaminação 
pelo vírus e um caso em iso-
lamento domiciliar (dados do 
boletim epidemiológico emiti-
do pela Secretária Municipal 
de Saúde de Campo Grande 
na mesma data de publicação 
do decreto).

A perda total ou em parte 
da renda mensal já atingiu 
40% dos brasileiros. Esse 
é um dos impactos da pan-
demia do novo coronavírus, 
segundo pesquisa “Os brasi-
leiros e o consumo no pós-i-
solamento” da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Deste total, 23% afi rmam 
já terem fi cado totalmente sem 
salário e 17% apontam terem 
tido alguma redução na renda. 
Apenas 36% das pessoas di-
zem que continuarão receben-
do normalmente seu salário.

Com o efeito da crise no 
bolso, o levantamento aponta 
que 77% dos brasileiros que 
estão no mercado de trabalho 
têm medo de perder o em-
prego, segundo a pesquisa. 
Para 88% dos entrevistados, 
a percepção é de que é gran-
de o impacto da pandemia da 
Covid-19 na economia.

Município 
do RN libera 
academias, e 
MP tenta evitar

Sete em cada 
dez têm medo 
de perder o 
emprego

Combate à Covid-19

Na pandemia

Tiago Rebolo
Editor geral

A Câmara de Natal deu início 
nesta quinta-feira (7) à tramitação 
da proposta enviada pela Prefeitu-
ra para a reforma da Previdência 
Municipal. O projeto de lei com-
plementar que trata do assunto foi 
lido na sessão plenária virtual e foi 
encaminhado pelo presidente da 
Casa, o vereador Paulinho Freire 
(PDT), para análise da Procurado-
ria. Após o parecer jurídico, a pro-
posta começa a ser discutida nas 
comissões temáticas.

O Município tem até 31 de 
julho deste ano para se adequar 
à reforma da Previdência Geral, 
que foi promulgada no fi m do ano 
passado pelo Congresso Nacional. 
Uma portaria do Ministério da 
Economia estabelece que estados 
e municípios com regime previ-
denciário próprio devem atualizar 
itens como alíquota de contribuição 
dos servidores. A regra é para que 
todos sigam o mesmo modelo apro-
vado para o INSS.

Se os estados e municípios com 
regime próprio não se adequarem 
às determinações da Emenda 
Constitucional nº 103 até o dia 31 
de julho deste ano, fi carão impedi-
dos de receber repasse de recursos 
da União, inclusive os relativos ao 
auxílio emergencial que foi apro-
vado no Congresso para repor as 
perdas de arrecadação durante a 
pandemia. Para Natal, o montante 
previsto é superior a R$ 88 milhões.

“A proposta que enviamos 
aplica no Município, única e exclu-
sivamente, as mudanças, de cum-
primento obrigatório e imediato, 
estabelecidas na reforma aprovada 
no plano federal, sob pena de Natal 
fi car impedida de receber recursos 
federais”, explica o prefeito Álvaro 
Dias.

Presidente da Câmara Municipal, Paulinho Freire, durante sessão desta quinta-feira

Vereadores começam a discutir
reforma da Previdência Municipal
Município de Natal tem até 31 de julho deste ano para adequar regime próprio à reforma
da Previdência Geral, que foi promulgada no fim do ano passado pelo Congresso Nacional

Câmara de Natal

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

Em Natal, o regime previdenci-
ário funciona segundo o modelo de 
“segregação de massas”, com dois 
fundos. Isso signifi ca que quem in-
gressou no serviço público municipal 
até 2002 está ligado ao Fundo Fi-
nanceiro de Previdência (Funfi pre). 
Já quem foi contratado de 2002 para 
cá está segurado pelo Fundo Capita-
lizado de Previdência (Funcapre).

O Funcapre é superavitário. 

Ou seja, arrecada mais do que o 
que gasta com benefícios. De acor-
do com o NatalPrev, o saldo do pa-
trimônio líquido desse fundo era, 
em 31 de dezembro de 2019, de R$ 
494,5 milhões.

O recurso, que segue guardado, 
é fruto das contribuições dos servi-
dores e da própria Prefeitura, que 
renderam a uma taxa de 12,22% 
no ano passado. A verba servirá 

para pagar aposentadorias e pen-
sões no futuro.

No outro fundo, o Funfi pre, 
há défi cit. Todos os meses, a Pre-
feitura do Natal precisa aplicar 
uma média de R$ 15 milhões para 
cobrir a diferença entre o que foi 
arrecadado e o que precisa ser pago 
de benefícios previdenciários. Em 
todo o ano de 2019, foram R$ 195,5 
milhões extraídos do Tesouro Mu-

nicipal para cobrir o défi cit fi nan-
ceiro desse fundo.

De acordo com o NatalPrev, no 
ano passado, foram aposentados 
412 servidores, o que fez com que 
o regime próprio de Previdência de 
Natal encerrasse 2019 com 4.417 
aposentados e 1.120 pensionistas, 
considerando os dois fundos. O uni-
verso total de segurados é de mais 
de 17,6 mil servidores públicos.

Funfipre teve déficit de R$ 195 mi em 2019

é o número de aposentados e 
pensionistas do regime próprio de 
Previdência Municipal

foi a média mensal de aporte 
fi nanceiro que o Tesouro Municipal 
fez para o Funfi pre em 2019

foi o aporte que o Tesouro 
Municipal fez para cobrir o défi cit 
fi nanceiro do Fundo Financeiro 
(Funfi pre) em 2019

era o saldo fi nanceiro do
Funcapre em 31 de
dezembro de 2019

5.537

R$ 15 milhões

R$ 195.515.479,92

R$ 494.516.283,35

NÚMEROS
Atualmente, o contracheque 

dos servidores da Prefeitura do 
Natal vem com um desconto de 
11% para o NatalPrev, o instituto 
de previdência municipal, inde-
pendentemente da renda. Com a 
proposta de reforma enviada pela 
Prefeitura para a Câmara, essa 
taxa subiria para 14% sobre a re-
muneração bruta. A contribuição 
patronal (paga pela Prefeitura) 
fi ca mantida em 22%, segundo o 
projeto.

De acordo com a portaria do 
Ministério da Economia, o Muni-
cípio de Natal tem duas opções: 
ou sobe a alíquota de contribuição 
previdenciária dos servidores para 
14% em todas as faixas de renda 
(opção escolhida) ou adota alíquo-
tas progressivas. Este é o modelo 
do INSS, em que as taxas variam 
de 7,5% a 22%.

O projeto de lei enviado não 
prevê mudanças na idade mínima 
para aposentadoria nem modifi ca 
as regras para o pagamento de 
pensão. Entretanto, sobe a idade 
para aposentadoria compulsória, 
de 70 para 75 anos de idade.

A idade mínima para aposenta-
doria segue em 60 anos de idade, 
com 35 de contribuição, para os ho-
mens; e em 55 anos de idade, com 
30 de contribuição, para as mu-
lheres. Para cálculo do valor das 
aposentadorias, é considerada a 
média aritmética simples das 80% 
maiores remunerações.

Os aposentados e pensionistas 
permanecem isentos da contribui-
ção nas aposentadorias e pensões 
até o teto do Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS), que hoje 
é de R$ 6.101,06. Só para quem 
recebe aposentadoria ou pensão 
acima desse valor há o aumento 
na alíquota, de 11% para 14%, e 
apenas na parcela que exceder 
esse teto.

“As mudanças decorrentes 
da reforma proposta pelo Poder 
Executivo Municipal mostram-se 
muito mais brandas para o funcio-
nalismo público municipal do que 
aquelas que foram aprovadas e já 
estão sendo implementadas para 
os funcionários públicos federais”, 
afi rma o presidente do NatalPrev, 
Thiago Marreiros.

A proposta faz, ainda, uma 
revisão do rol de benefícios previ-
denciários custeados pelo regime 
próprio de Previdência da capital. 
Com isso, o projeto prevê a trans-
ferência do regime próprio para o 
próprio Poder Executivo Municipal 
a responsabilidade pelo pagamento 
do auxílio-doença, do salário-ma-
ternidade, do salário-família e do 
auxílio-reclusão.

O presidente da Câmara, Pauli-
nho Freire, disse nesta quinta que 
a reforma da Previdência vai ser 
analisada pela Casa “sem pressa”. 
“Vai tramitar normalmente nas co-
missões. Não vai entrar de urgên-
cia. O projeto foi lido e vai tramitar 
sem pressa, para que a gente possa 
analisar bem”, afi rmou o vereador.
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A secretária especial da 
Cultura do governo federal, 
Regina Duarte, minimizou 
nesta quinta-feira (7) as tor-
turas e mortes cometidas pe-
lo Estado brasileiro durante 
a ditadura militar. “Cara, 
desculpa, na humanidade 
não para de morrer gente. Se 
você falar de vida do lado tem 
morte”, afi rmou.

Em entrevista à CNN 
Brasil, a atriz também ques-
tionou a importância de ma-
nifestações públicas a respei-
to de mortes recentes no setor 
cultural, como o escritor Ru-
bem Fonseca e os músicos Al-
dir Blanc e Moraes Moreira.

Quando perguntada so-
bre sua omissão a respeito 
da morte de grandes nomes 
das artes, questionou: “Será 
que a secretaria vai virar um 
obituário?”

Regina Duarte 
minimiza tortura e 
mortes na ditadura

Cultura

Política
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Em sessão ordinária virtual, a 
Câmara Municipal de Natal aprovou 
nesta quinta-feira (7), em regime de 
urgência, o Projeto de Lei 128/2020, 
que autoriza o remanejamento 
de servidores municipais para que 
fi quem à disposição da Secretaria 
Municipal de Saúde, visando atender 
às demandas prioritárias do órgão 
em tempos de pandemia do novo 
coronavírus. O texto tem proposição 
do vereador Dickson Júnior (PDT). 
“Esperamos que a Prefeitura não 
precise, mas se precisar, já temos 
projeto aprovado que autoriza 
o Executivo a fazer esse tipo de 
remanejamento”, disse.

Os parlamentares ainda 
aprovaram outros três projetos. O 
primeiro, em segunda discussão, 
trata sobre mensagem do Executivo 
que autoriza a aquisição de imóvel 
pertencente ao patrimônio do INSS 
para construção de espaço público de 

convivência; o segundo, em primeira 
discussão, trata sobre a proibição do 
município de Natal em contratar shows, 
que em seus repertórios incluam 
músicas que desvalorizem a mulher; e 
o último projeto aprovado reconhece 
de Utilidade Pública Municipal, a 
Associação Filhos de Mãe Luiza.

“Nesse momento, estamos 
aqui dando a nossa contribuição, 
trabalhando, cumprindo nosso papel e 
aprovando projetos que benefi ciam a 
população de Natal, principalmente os 
relacionados à questão da pandemia”, 
destacou o presidente da Casa, 
vereador Paulinho Freire (PDT, foto).

A Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência Social 
da Câmara de Natal realizou uma 
reunião para apreciar projetos 
legislativos. O encontro contou 
com a presença dos vereadores 
Fernando Lucena (PT), presidente 
do colegiado, Carla Dickson (Pros), 
Preto Aquino (PSD), Cícero Martins 
(PP) e Franklin Capistrano (PSB). 

Dentre os projetos, destaque para 
o parecer favorável ao projeto de 
lei encaminhado pela vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB) que institui a 
realização do Censo de Inclusão de 
Pessoas Autistas para análise do 
quantitativo, identifi cação e perfi l. 
O objetivo da matéria é auxiliar na 
elaboração de políticas públicas para 
este segmento.

Câmara de Natal aprova projeto sobre 
remanejamento de servidores para a Saúde

Comissão de Saúde aprova criação do Censo de Inclusão de Autistas

Marcelo Barroso / CMN

COMISSÃO DE JUSTIÇA
Os vereadores da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação 
Final da Câmara Municipal de 
Natal se reuniram nesta semana 
para agilizar a tramitação de 
projetos na Casa. 

Entre as matérias aprovadas, 
estão a de autoria da vereadora 
Nina Souza (PDT), que cria 
campanha de prevenção 
permanente ao câncer de pele; 

e a que trata sobre o calendário 
de inspeção e manutenção das 
lagoas de captação, de autoria 
do vereador Preto Aquino 
(PSD). 

Além destes, foram 
aprovados projetos que 
criam datas comemorativas 
e decretos legislativos para 
reconhecimento de utilidade 
pública e concessão de títulos 
de cidadanias.

COMISSÃO ESPECIAL COVID-19
A Comissão Especial de 

Fiscalização dos Atos do Poder 
Executivo de Enfrentamento 
à Pandemia causada pelo 
coronavírus realizou nesta 
semana a sua segunda reunião. 
O encontrou tratou de temáticas 
como contrato das secretarias 
municipais referentes às ações 
de combate e enfrentamento ao 
Covid-19 e a entrega das cestas 
básicas emergenciais aos alunos 
da rede municipal de ensino. 
Para o presidente da Comissão, 
Fernando Lucena (PT), a Câmara 
de Natal sai na frente em termos 
de preocupação e fi scalização de 
como é gerenciado o dinheiro 
público na capital potiguar.

FRENTE PARLAMENTAR DA 
MULHER

A Frente Parlamentar da 
Mulher da Câmara de Natal 
realizou uma reunião remota para 
debater a violência doméstica 

e o atendimento à mulher em 
tempos de distanciamento 
social. Dados divulgados pela 
Secretaria do Estado de Segurança 
Pública mostram que os casos 
de feminicídio vêm crescendo no 
Rio Grande do Norte e há risco 
de que aumentem durante a 
pandemia devido à convivência 
por mais tempo entre a vítima 
e o agressor. Convidada para o 
encontro, a promotora de Justiça 
da Vara de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher do RN, 
Erica Canuto, falou que a rede 
de proteção tem que alcançar as 
mulheres dentro de casa durante 
a calamidade pública. A vereadora 
Júlia Arruda (PCdoB), presidente 
da Frente Parlamentar, destacou 
a necessidade do fortalecimento 
de todas as políticas públicas de 
proteção e apoio a essas mulheres. 
Também participaram do debate 
virtual, as vereadoras Nina Souza 
(PDT), Carla Dickson (PROS) e Ana 
Paula (PL).

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou 
nesta semana um projeto de lei 
que tem por objetivo dar mais 
transparência à divulgação dos 
indicadores de violência e cri-
minalidade no Rio Grande do 
Norte.

O projeto, de autoria do de-
putado estadual Coronel Aze-
vedo (PSC), determina que o 
Governo do Estado mantenha 
organizado e publique de forma 
transparente os dados relacio-
nados à violência e criminalida-
de no Rio Grande do Norte não 
só para instrumentalizar políti-
cas de segurança e defesa social, 
mas também para que se possa 

exercer o controle social.
 Presidente da Frente Parla-

mentar da Segurança Pública, 
Coronel Azevedo declarou que 
“alguns entendem a medida 
como uma obrigação de prestar 
contas, outros reforçam a neces-
sidade de se conhecer a produ-
tividade das instituições afi m 
de acompanhar a efi ciência e 
efi cácia das políticas públicas a 
partir da análise de resultados”.

 De acordo com o projeto 
aprovado, que ainda será sub-
metido à sanção da governadora 
Fátima Bezerra, a periodicidade 
da divulgação dos indicadores 
deve ser, pelo menos, mensal 
e precisa incluir dados como 

número de ocorrências regis-
tradas pelas polícias militar e 
civil, por tipo de delito; número 
de agentes operadores de segu-
rança pública e defesa social 
mortos em serviço e fora dele, 
discriminadamente; número de 
mandados de prisão recebidos e 
cumpridos; número de ingressos 
e de saídas no sistema peniten-
ciário; número de fugas no siste-
ma penitenciário, discriminan-
do as ocorrências nos regimes 
fechado, semiaberto e aberto; e 
número de resolução de delitos 
com a indicação do quantitati-
vo de elucidação dos inquéritos 
policiais concluídos com autoria 
identifi cada. Deputado Coronel Azevedo (PSC)

Assembleia aprova projeto para dar mais 
transparência a dados de criminalidade
Projeto determina que o Governo do Estado mantenha organizado e publique de forma 
transparente os dados relacionados à violência e criminalidade no Rio Grande do Norte

Segurança

Eduardo Maia / ALRN

Elpídio Júnior / CMN
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O número de  pessoas infec-
tadas com o novo coronavírus no 
Brasil subiu para 135.106, e o 
total de mortes já chega a 9.146. 
Entre quarta e quinta-feira, foram 
notifi cados 610 óbitos, dos quais 
227 (37,2%) ocorreram nos últi-
mos três dias. Os dados foram di-
vulgados pelo Ministério da Saúde 
na noite desta quinta-feira (7).

O número diário de mortes se-
gue o patamar registrado na quar-
ta-feira, quando foram comunica-
dos 615 novos óbitos, o recorde de 
notifi cação no País em 24 horas, e 
na terça, com 600 novas mortes. 
Já a quantidade de novos casos foi 
de 9.888 registrados nesta quinta-
-feira.

São Paulo e Rio de Janeiro 
continuam sendo os estados com 
os maiores números de casos e 
mortes. Já são 39.928 diagnostica-
dos  em São Paulo, dos quais 3.206 
morreram. No Rio de Janeiro, o 
número de doentes confi rmados 
chega a 14.156, com 1.394 mortes.

Em terceiro lugar, vem o Cea-
rá, com 13.888 casos e 903 mortes. 
Na quarta colocação está Pernam-
buco, com 10.824 diagnosticados 
e 845 óbitos. Amazonas está em 
quinto no ranking, com 10.099 ca-
sos e 806 mortos.

Segundo o Ministério da Saú-
de, 41% (55.350) do total de diag-

nosticados no país estão recupera-
dos e 52,2% (70.610) permanecem 
em acompanhamento, além dos 
6,8% (9.146) que morreram. Há 
ainda 1.782 óbitos em investiga-
ção para Covid-19.

O ministro da Saúde, Nelson 
Teich, voltou a dizer nesta quinta 
que as diretrizes do ministério so-
bre distanciamento social poderão 
recomendar o bloqueio total, tam-
bém conhecido como “lockdown”, 
para combater a epidemia de acor-
do com a situação local. O ministro 

participou de videoconferência de 
sessão da comissão da Câmara 
que acompanha as ações de com-
bate ao coronavírus.

Considerando a atualização 
de ontem, o País ultrapassou a 
Turquia em número de casos, 
que, segundo levantamento da 
universidade Johns Hopkins, 
contabilizava até as 19h20 desta 
quinta 133.721 casos confi rmados 
da doença, na posição de 8º país do 
mundo com mais casos confi rma-
dos da Covid-19.

Os parlamentares da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte destacaram nesta quinta-
-feira (7), durante sessão plenária 
virtual, que a união dos diferentes 
grupos políticos é o que pode sal-
var o Estado das consequências 
do atual momento de difi culdades 
diante da pandemia do novo coro-
navírus.

Durante o seu pronuncia-
mento, o deputado Vivaldo Costa 
(PSD), o mais antigo em atuação 
na Casa, voltou a pedir união.

“Se unidos somos fracos, desu-
nidos não somos nada”, destacou, 
citando a administração do ex-go-
vernador Cortez Pereira. “O RN é 
um estado tão pequeno economi-
camente. Por isso, a gente tem que 
se unir para ver se supera essas 
difi culdades. Precisamos pregar 

um clima de tolerância entre os 
vários grupos políticos no RN”, 
completou. O parlamentar tam-
bém reforçou as orientações para 
o uso correto das máscaras.

“A gente liga a TV e vê o gover-
nador de São Paulo, João Dória, 
ou o do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, brigando com o presidente 
Jair Bolsonaro, e não é hora de 
briga”, ponderou o deputado.

Vivaldo Costa afi rmou que a 
governadora Fátima Bezerra vem 
recebendo críticas, mas está fa-
zendo o melhor. “Fátima tem uma 
equipe séria e competente, com 
cientistas, pessoas estudiosas e da 
UFRN”, afi rmou o deputado.

O deputado Tomba Farias (PS-
DB) manteve o mesmo tom e citou 
o exemplo adotado no município 
de Santa Cruz, que instalou um 
hospital de campanha e contratou 
profi ssionais para atuarem na 
unidade. “Vamos fazer o mesmo 
no Governo do Estado e na prefei-
tura de Natal”, disse.

Brasil tem mais de 9 mil mortes e 
135 mil infectados por coronavírus

Deputados pregam união da classe 
política para recuperação financeira

Pandemia

Assembleia

Paciente com coronavírus na UTI do hospital Sancta Maggiore, em São Paulo

Deputado estadual Vivaldo Costa (PSD)

Ministro Nelson Teich voltou a dizer que as diretrizes do ministério sobre 
distanciamento social poderão recomendar lockdown para conter doença

Edilson Dantas / Agência O Globo

João Gilberto / ALRN

A perspectiva de o ex-presidente Lula sair da prisão apenas aos 
80 anos, após cumprir um sexto da pena, ligou o sinal de aler-
ta de órgãos de inteligência, que desconfi am de possível fuga 

do condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula admitiu 
em entrevistas haver recusado vários acenos para fugir, antes de ser 
preso em Curitiba. Se fugir, o petista só não será deportado caso 
escolha um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. Ele 
já visitou oito desses países.

São da África a maioria dos países sem acordo de extradição. Lu-
la prefere o exílio dourado na Europa, claro, mas seria preso sem de-
mora. Fugitivos da Justiça logo são inscritos na lista de procurados 
da Interpol e de outras polícias de alcance internacional. Apesar do 
discurso simpático a ditaduras, Lula já segredou a amigos próximos 
que jamais viveria em países como Cuba ou Venezuela. Em 2018, 
o MPF alertou para o risco de fuga de Lula e o juiz federal Ricardo 
Leite vetou uma viagem dele à Etiópia, país sem acordo.

Área de inteligência crê em 
possível fuga de Lula

redacaoch@gmail.com
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RELAÇÕES PERIGOSAS
Às voltas com seu 

impeachment iminente e 
alvo de processo no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
por compra superfaturada de 
respiradores, o governador 
do Amazonas, Wilson Lima, 
circulou em Brasília com um 
Alessandro Bronze, lobista que 
teria “grande infl uência” nos 
tribunais.

HORA DE REDUZIR ISSO AÍ
As sessões virtuais tornaram 

mais produtivas as decisões 
da Câmara, mas servem 
também para demonstrar que 
não há necessidade de tantos 
parlamentares, tampouco do 
exército de assessores que 
pagamos.

ANOTEM OS NOMES
Achando pouco a presepada 

que jogou o peso da crise nas 
costas dos trabalhadores e 
empreendedores do setor 

privado, dispensando o setor 
público de qualquer sacrifício, 
o deputado Rodrigo Maia fez 
discurso entregando todos que 
o “ajudaram” no orçamento de 
guerra. Bem feito.

CAMPANHA INÚTIL
O vice-presidente do 

Sindivarejista, Sebastião 
Abritta, faz campanha pedindo 
apoio de entidades do setor 
produtivo para assumir a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. O governador 
Ibaneis Rocha até tem planos 
para a secretaria, mas neles 
Abritta não está incluído.

INCONFORMISMO
Coleguinhas que 

entrevistam a secretária de 
Cultura, Regina Duarte, mal 
escondem o inconformismo 
com sua decisão de permanecer 
no cargo. Deveriam estar 
envergonhados por haverem 
endossado fake news.

Moro também é investigado, 
mas escolhe provas 

O presidente Bolsonaro tem sido criticado por querer entregar 
apenas trechos da reunião ministerial. A alegação é que, como 
investigado, ele não pode “editar” o conteúdo das provas. Mas os 
mesmos críticos calam quanto ao fato de Sérgio Moro, também 
investigado no inquérito, haver liberado acesso à Polícia Federal 
apenas de trechos de conversas suas com o presidente, alegando 
“privacidade” ou que as teria “apagado”.

VISTO COM MAUS OLHOS
A AGU sustenta que 

a reunião tratou de temas 
sensíveis inclusive de 
segurança nacional, que nada 
tem a ver com a investigação 
em curso.

VISTO COM BONS OLHOS
Moro pediu que o STF exija 

a íntegra do vídeo da reunião, 

mas não vê problemas em 
disponibilizar apenas a versão 
editada das conversas.

GRANDE SEMELHANÇA
Outro caso famoso, em 

que investigados forneceram 
provas editadas à Justiça, 
foi da JBS. Com o esquema 
desmascarado, foram 
condenados.

Cláudio
Humberto



O s dados sobre coronavírus no 
Rio Grande do Norte divulgados na 
quinta-feira (7) pela Secretaria de 
Saúde Pública do Estado (Sesap) 
apontam 76 óbitos, 1.739 casos 
confi rmados da infecção e 5.704 
suspeitos. Outras 20 mortes estão 
em investigação.

As últimas mortes foram regis-
tradas em Macaíba, Mossoró, São 
Gonçalo do Amarante e São Tomé, 
que registra o primeiro óbito por 
Covid-19. 

No estado, são 246 internações, 
das quais 77 são considerados ca-
sos críticos. A taxa geral de ocupa-
ção da rede de saúde – pública e 
privada – é de 57%. Considerando 
apenas a rede pública, a taxa de 
ocupação é de 42%.

Ainda de acordo com os dados 
da Sesap, a maior taxa de notifi ca-
ção da doença no estado está con-
centrada na região Metropolitana 
de Natal, seguida de notifi cações 
na região de Mossoró e Seridó, res-
pectivamente. 

Os dados foram anunciados 
pelo secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, que ressaltou que 
a administração estadual está 
implantando progressivamente os 
leitos, mas as difi culdades para 
adquirir respiradores continuam. 

“O uso de máscaras, que a partir 
de hoje passa a ser obrigatório, é 
uma medida para tentar manter o 
grau de contágio sob controle e não 
chegarmos à situação de lockdown 
como Recife, Maceió e São Luiz”, 
declarou.
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Governo inicia a distribuição 
de 450 mil máscaras

Proteção

O Governo do Estado ini-
ciou nesta quinta-feira (7) a 
distribuição de 450 mil más-
caras para os 167 municípios 
potiguares. 

O transporte começou a ser 
feito no início da tarde para 
as regionais de saúde, onde as 
prefeituras devem buscar o lo-
te destinado a cada município. 
Aquele que vai receber a menor 
quantidade de máscaras nesta 
primeira fase, terá disponibili-
zado um lote com 1.500 unida-
des.

As máscaras foram con-
feccionadas numa parceria do 
Governo do RN com a indústria 
têxtil no Estado, coordenadas 
pela Confecções Guararapes, 
numa iniciativa do Programa 
RN+Protegido. Nesta primei-
ra fase, o Governo contratou a 
confecção de 3 milhões de más-
caras que estão sendo produ-
zidas pelas ofi cinas de costura 
em várias cidades do interior. 

Foram investidos R$ 1,1 mi-
lhão relativos a esta primeira 
etapa e 900 mil máscaras já 
foram recebidas pelo Governo 
do Estado. Deste montante ini-
cial, metade foi destinada aos 
municípios e a parcela restante 
seguirá a agenda de distribui-
ção do Estado, contemplando 
entidades comerciais, sindica-
tos, associações comunitárias, 
instituições benefi centes, entre 
outras entidades.

Jaime Calado, titular da Sedec

Rio Grande do Norte registra 1.739 
casos confirmados de Covid-19

Avanço

Elisa Elsie /Ascom

O Rio Grande do Norte contabi-
liza 92 mortes por síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG) até o 
dia 6 de maio deste ano, de acordo 
com dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). O núme-
ro é praticamente o triplo do regis-
trado no mesmo período de 2019, 
com um total de 31 óbitos.

Do total de mortes por SRAG, 
segundo a Sesap, 52 foram provo-
cadas pelo Covid-19. Desta forma, 
a doença causada pelo novo coro-
navírus foi responsável por 56,5% 
de todas as mortes por síndrome 
respiratória.

A SRAG é a defi nição válida 
para os sintomas severos – como 
febre, tosse e difi culdade de respi-
rar – causados por vários tipos de 
infecções por vírus respiratórios, 
como os da infl uenza (H1N1), além 
do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Ainda de acordo com dados da 
Sesap, a síndrome respiratória 
aguda grave causou 490 interna-
ções hospitalares até esta quinta-
-feira (7) no Rio Grande do Norte. 

O volume de internação é 188% 
maior que até o mesmo período do 
ano passado, quando foram regis-
tradas 176 internações.

Os dados ofi ciais mostram que 
o aumento expressivo de casos co-
meçou a ser verifi cado a partir da 
segunda quinzena de março. En-
tre os dias 14 e 21 de março, por 
exemplo, foram 89 internações por 
SRAG contra 12 casos no mesmo 
período de 2019.

Os casos no Rio Grande do 
Norte seguem a tendência nacio-
nal. O novo relatório semanal da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
relativo à semana entre 26 de abril 
a 2 de maio, destaca a manuten-
ção tendência de aceleração no 
crescimento tanto das internações 
por Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) quanto dos casos de 
Covid-19. 

Todas as regiões do país seguem 
na zona de risco e com atividade se-
manal muito alta para SRAG, com 
predominância de 82,7% do novo 
coronavírus entre os casos que já 

tiveram um resultado laboratorial 
positivo.

Segundo o boletim, até o dia 02 
de maio, o Brasil teve um total de 
57.017 casos de SRAG notifi cados. 
Mas com a previsão de atraso, de 
acordo com a metodologia desen-
volvida pela plataforma, a estima-

tiva é que este total atualizado seja 
de 74.232, com um intervalo de 
confi ança de 65.441 a 87.303.

No caso de óbitos, já foram inse-
ridos no sistema um total de 8.024 
notifi cações, o que leva uma esti-
mativa de que o total até a semana 
18 seja de 9.587, com intervalo de 

confi ança de 8.785 mil a 11.040 
mil.

Entre os casos reportados, 
16.260 tiveram resultado labora-
torial positivo para algum vírus 
respiratório, sendo 5,2% Infl uenza 
A, 2,6% Infl uenza B, 3,1% vírus 
sincicial respiratório, e 82,7% SAR-
S-CoV-2 (Covid-19).

Segundo Marcelo Gomes,  pes-
quisador da Fiocruz, a manutenção 
da tendência de crescimento no nú-
mero de casos semanais reforçam o 
indício de retomada da aceleração 
no crescimento de casos

“Tivemos duas semanas de 
crescimento muito intenso em me-
ados de março, depois tivemos uma 
clara desaceleração no fi nal do mês 
e começo de abril. A redução do rit-
mo do crescimento pode ser asso-
ciada à forte adesão que tivemos ao 
isolamento social desde o começo 
de março. Porque a gente tem um 
efeito lento nesse processo, o tempo 
entre a infecção e a hospitalização 
é, em média, de duas semanas”, 
conclui Marcelo Gomes.

Síndrome respiratória aguda grave já causou 490 internações hospitalares no RN

Secretário de Saúde, Cipriano Maia: “tentar manter o grau de contágio sob controle”

Mortes por problemas respiratórios no RN 
triplicam com a pandemia do coronavírus
Estado contabiliza total de 92 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) até o dia 6 de maio deste ano, de acordo 
com dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, e já registra aumento de 188% nas internações hospitalares em 2020

Dados

Rovena Rosa / Agência Brasil

Elisa Elsie /Ascom
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A Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed) pro-
moveu o treinamento para profi s-
sionais da saúde que farão parte 
da linha de frente do Hospital de 
Campanha de Natal.  Médicos, en-
fermeiros, técnicos de enfermagem 
e fi sioterapeutas foram orientados 
acerca de condutas e procedimen-
tos no manejo de paciente com in-
dicação de intubação orotraqueal 
buscando homogeneizar e qualifi -
car a assistência ao paciente grave-
mente enfermo.

O diretor Técnico do Hospital 
de Campanha de Natal, Salicia-
no Lima, relata que a ideia é ter 
treinamentos mensais, com temas 
específi cos, teóricos e práticos, 
como o para as vias aéreas e intu-
bação orotraqueal. “Tem sido bem 

mais intenso agora, por causa da 
pandemia, e a fi nalidade é passar 
orientações acerca de protocolos e 
instruções de como minimizar ris-
cos de contaminação do Covid-19 
em ambiente de trabalho”, diz. 

Com temas já defi nidos, os pró-
ximos treinamentos serão de reani-
mação cardiopulmonar e cuidados 
paliativos. A ação aconteceu na 
última quarta-feira (7) no Hospital 
da Universidade Potiguar (UnP)

 A médica Larissa Abrantes 
fala que é muito importante essa 
discussão com os profi ssionais, por 
ser uma doença nova. “É uma troca 
de experiência. Estamos aprenden-
do os protocolos corretos, que foram 
criados  recentemente para evitar a 
contaminação”, relata.

De acordo com a superinten-

dente médica da Cooperativa, Ana 
Angélica, a Coopmed mantém seu 
compromisso no fornecimento do 
trabalho médico qualifi cado. “Es-
tamos em busca de promover a 
transformação necessária para a 
reconstrução do cenário imposto 
nesse momento de instabilidade”, 
declara.

O treinamento segue as reco-
mendações da OMS, Ministério da 
Saúde, das normativas da ANVI-
SA,  bem como da Associação Mé-
dica Brasileira (AMB) e Associação 
Brasileira de Medicina de Emer-
gência (ABRAMEDE).   A Coop-
med assume a responsabilidade e o 
compromisso para implementação 
de rotina e de treinamentos aos 
seus cooperados com ênfase no con-
texto atual.Treinamentos com protocolos da OMS

Coopmed treina a equipe médica que vai 
atuar no Hospital de Campanha de Natal
Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas foram orientados acerca de 
condutas e procedimentos no manejo de paciente com indicação de respiração mecânica

Apoio

Reprodução / Coopmed

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) con-
cluiu o processo licitatório pa-
ra contratação de mais 30 lei-
tos de terapia intensiva que 
serão disponibilizados para 
pacientes com a Covid-19. 

A empresa contratada fa-
rá a implantação e gestão de 
20 leitos de UTI no Hospital 
João Machado, em Natal, e 
dez leitos de UTI no Hospital 
Regional Alfredo Mesqui-
ta, em Macaíba. O contrato 
emergencial terá duração de 
seis meses, com possibilidade 
de prorrogação.

A vencedora foi o Instituto 
Jurídico para Efetivação da 
Cidadania e Saúde – Avante 
Social, por apresentar a me-
lhor proposta de preço, no va-
lor total de R$ 10, 7 milhões.

RN terá mais 
30 leitos de 
UTI em Natal 
e Macaíba

Atendimento
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As empresas de ônibus que 
operam em Natal entraram com 
uma ação na Justiça para cobrar 
da prefeitura da capital uma 
espécie de socorro fi nanceiro du-
rante a pandemia do novo corona-
vírus. O Sindicato das Empresas 
do Transporte Urbano de Natal 
(Seturn), entidade que represen-
ta o setor na capital, alega que 
o isolamento social provocado 
pela pandemia, associado à “de-
fasagem” da tarifa do transporte 
público, prejudicou o “equilíbrio 
econômico-fi nanceiro” do sistema.

Na ação, protocolada há um 
mês na Justiça Potiguar, o Seturn 
pede um subsídio no valor equi-
valente à “frustração de receitas 
apurada entre o resultado da pro-
jeção fi nanceira prevista nos es-
tudos técnicos para o cálculo tari-
fário do ano de 2020 e o resultado 
operacional do serviço encontrado 
pela STTU (Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana)”.

De acordo com o Seturn, a 
pandemia do novo coronavírus 
afetou drasticamente as receitas 
das empresas, já que, com o isola-
mento social, a frota de ônibus foi 
reduzida em Natal. 

A entidade afi rma que o nú-
mero médio de passageiros por 
dia caiu de 300 mil para 80 mil.

Além disso – registra o Se-
turn –, segue suspenso o reajuste 
das tarifas previsto para 2020. 
A entidade alega que o aumen-
to poderia aliviar as perdas das 
empresas. Em fevereiro, a Prefei-
tura do Natal chegou a elevar as 
passagens para R$ 4,25 (para pa-
gamento em dinheiro) e R$ 4,15 
(cartão eletrônico), entretanto, o 
aumento foi revogado após pres-
são de estudantes e vereadores. 
Hoje, a passagem custa R$ 4,00 
(dinheiro) e R$ 3,90 (cartão).

O pedido do socorro fi nancei-
ro foi negado pelo juiz Francisco 
Seráphico Coutinho, da 6ª Vara 
da Fazenda Pública de Natal, na 
última quarta-feira (6), como no-
ticiou o Agora RN na edição desta 
quinta (7). 

Na opinião do magistrado, as 
empresas de ônibus do sistema de 
transporte público “não possuem 
qualquer direito constitucional a 
ser assegurado” porque não pas-
saram por licitação para operar o 
sistema de transporte da capital.

“Toda linha argumentativa 
apresentada na exordial tem co-
mo fundamento o ‘equilíbrio eco-
nômico-fi nanceiro’, no entanto, o 
ponto central e que não é abor-

Empresas de ônibus requisitaram judicialmente que a prefeitura da capital adotasse uma espécie de socorro fi nanceiro ao setor 

Ausência de licitação leva sindicato das 
empresas de ônibus a derrota na Justiça
Entidade que representa as companhias na capital potiguar alega que o isolamento social causado pela pandemia, associado
à “defasagem” da tarifa do transporte público, prejudicou o “equilíbrio econômico-financeiro” de todo sistema de transporte

Transporte

José Aldenir / Agora RN
dado pelo demandante (Seturn) 
é que os permissionários, sem 
licitação prévia, têm mera per-
missão, de forma precária, não 
possuindo garantia da manuten-
ção do equilíbrio econômico-fi nan-
ceiro do contrato de permissão”, 
escreveu o juiz, em sua decisão.

OUTROS PEDIDOS
Além de pedir o socorro fi -

nanceiro, o Seturn também soli-
citou que a Justiça determinasse 
a suspensão de cobrança, pela 
prefeitura durante a pandemia, 
do Imposto sobre Serviços (ISS), 
com efeitos retroativos a março 
de 2020. Em sua decisão, o juiz 
da 6ª Vara da capital assinalou 
que o pedido não possui “respaldo 
normativo”.

“O Seturn não apontou qual-
quer lei editada pelo Município 
do Natal/RN que conceda isenção 
do Imposto sobre Serviços (ISS) 
sobre a prestação do serviço de 
transporte, de modo que não é 
possível a concessão de isenção 
por parte do Poder Judiciário sem 
previsão legal, sob pena de, con-
forme asseverado anteriormente, 
violação à separação dos poderes, 
já que estar-se-ia criando uma 
isenção de tributo sem base em 
lei”, afi rmou Francisco Seráphico 
Coutinho.

O sindicato das empresas de 
ônibus, por fi m, cobrou, ainda, 
a suspensão dos benefícios de 
meia-passagem estudantil e gra-
tuidade para idosos ao menos nos 
horários de pico (das 5h às 9h e 
das 17h às 19h). Sobre esse pedi-
do, o juiz afi rmou que não cabe ao 
Judiciário intervir no assunto, já 
que o transporte público é regula-
do pela Prefeitura.

De acordo com o consultor téc-
nico do Seturn, Nilson Queiroga, 
o objetivo da medida (suspensão 
de meia passagem e gratuidade) 
era desestimular o uso do trans-
porte por esses públicos (princi-
palmente idosos) nos horários em 
que o sistema é mais demandado. 
“Essa medida é para prevenir e 
proteger os idosos”, afi rmou.

O consultor técnico disse que 
a entidade vai recorrer da deci-
são judicial. De acordo com ele, a 
operação das empresas de ônibus, 
apesar de não ter passado por li-
citação, está respaldada pela Jus-
tiça em decisões anteriores. “Os 
contratos continuam até que haja 
licitação. Então, claro que há o 
direito de pleitearmos o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro”, encerrou.

É o valor da dívida das empresas 
de ônibus com da falta de paga-
mento de impostos municipais,  
estaduais, além de débitos previ-
denciários e trabalhistas

É o valor atual da tarifa de ônibus  
paga com dinheiro em espécie no 
sistema público de transporte da 
capital potiguar

É o tempo que se espera para a fi-
nalização do processo de licitação 
para o ordenamento da rede de 
ônibus em Natal

R$ 160 mi R$ 4,00 7 anos

Empresas devem mais de R$ 160 milhões

Em reportagem publicada em abril, o Agora 
RN mostrou que as sete empresas de ônibus que 
prestam serviço ao sistema público de transporte de 
Natal têm dívidas que passam dos R$ 163 milhões. 
São valores decorrentes da falta de pagamento de 
impostos municipais, como o ISS, mas também de 
dívidas com o ICMS, que é um imposto estadual, 
além de débitos previdenciários e trabalhistas, de 
responsabilidade do governo federal.

As informações sobre as dívidas foram obtidas 
a partir de análise de dados fornecidos pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
no âmbito federal, e pela Secretaria Municipal 
de Tributação (Semut), por meio da dívida ativa 
municipal. Também foi consultado o portal da dívida 
ativa estadual, a partir da Secretaria Estadual de 
Tributação (SET).

Todas as sete empresas que prestam serviço de 
transporte público estão inscritas na dívida ativa do 
Município. O valor total é de R$ 62,8 milhões em 
impostos não pagos. No âmbito federal, apenas três 
têm impostos não pagos (total de R$ 87,4 milhões). 
No caso do Estado, também três estão inscritas na 
lista de inadimplentes (dívida de R$ 13 milhões).

A maior soma em dívidas pertence à empresa 
Transfl or Transportes Ltda., que utiliza o nome 
fantasia de Via Sul, com valor total de R$ 121,2 
milhões. Deste montante, a empresa deve R$ 26,2 
milhões ao Município, R$ 87 milhões à União (R$ 
9,1 milhões em débitos tributários e outros R$ 78 
milhões em previdenciários) e outros R$ 7 milhões 
em ICMS não pagos ao Estado.

A segunda maior devedora é a Auto Ônibus 
Santa Maria Transportes e Turismo Ltda. A empresa 
tem débitos com a Secretaria Municipal de 
Tributação que somam, ao todo, R$ 15,7 milhões. 
Em seguida, também devendo apenas ao Município, 
está a Reunidas Transportes Urbanos Ltda, cuja 
dívida é de R$ 13,7 milhões.

Licitação se arrasta desde 2013

Atualmente, as empresas de ônibus de Natal 
operam sob permissão da prefeitura. Há 10 
anos, o Município tenta fazer uma licitação para 
regulamentar a operação. O processo de regulação 
do transporte público da capital foi iniciado em 
2013, mas só em 2017 foi feita a primeira tentativa 
de licitação. O Município fez duas convocações 
para recebimento de propostas, entre janeiro e abril 
de 2017, mas as rodadas terminaram desertas.

Com o insucesso, a Prefeitura enviou novo 
projeto de lei para a Câmara, que aprovou 
em dezembro de 2018 o novo texto da Lei do 
Transporte. 

O texto foi sancionado pelo prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, em janeiro de 2019. Com isso, a 
Prefeitura retomou o processo de licitação. Ainda 
em 2019, o Instituto Rua Viva, de Minas Gerais, foi 
contratado para elaborar a minuta do edital do 
transporte de Natal.

Antes da crise gerada pela pandemia do novo 
coronavírus, no início de março deste ano, a previsão 
era que o processo licitatório seria iniciado em 
abril, mas, com a crise, a Prefeitura decidiu adiar o 
processo por 90 dias.

SAIBA MAIS
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O calendário para pagamen-
to da segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600, que será 
feito a partir da semana que vem, 
deverá ser divulgado nesta sexta-
-feira (8). A informação foi dada 
pelo ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni.

O ministro informou também 
que uma parceria com os Correios 
está prestes a ser anunciada. Se-
gundo o ministro, a ideia é que a 
empresa auxilie pessoas que não 
têm acesso à internet a fazer o ca-
dastro para receber o benefício. O 
auxílio está previsto para ser pago 
em três parcelas até junho. Mesmo 
quem não recebeu a primeira parte 
e se enquadra nos pré-requisitos 
do auxílio poderá receber as três 
parcelas.

O ministro da Cidadania adian-
tou aos parlamentares que a pasta 
vai publicar uma portaria que 
transferirá R$ 580 milhões para o 
Sistema Único de Assistência So-
cial a serem usados por municípios. 

O dinheiro poderá ser aplicado na 
compra de equipamento completo 
de proteção individual para todos 
os trabalhadores do Sistema Único 
de Saúde (SUS) dos municípios e 
de alimentos que serão distribuí-
dos para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.
De acordo com o ministro, cerca 

de 96,9 milhões de pessoas acessa-
ram o aplicativo da Caixa para ten-
tar obter o auxílio. Destas, cerca de 
50,5 milhões foram consideradas 
elegíveis e 32 milhões, inaptas pa-

ra receber o benefício. 
A novidade da segunda etapa é 

que as mães menores de idade e os 
pais chefes de família monoparen-
tais devem entrar para o grupo de 
brasileiros aptos a receber o auxí-
lio emergencial de R$ 600.

Ministro Onyz Lorenzoni informou também que uma parceria com os Correios está prestes a ser anunciada

Data da 2ª parcela do auxílio emergencial 
será anunciado ainda nesta sexta-feira
Os R$ 600 serão pagos em três parcelas até o mês de junho e 50,5 milhões de brasileiros estão aptos 
para receber; nova etapa vai incluir mães menores de idade e pais chefes de família monoparentais

Recurso

Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O Banco do Brasil registrou 
lucro líquido de R$ 3,2 bilhões 
no primeiro trimestre deste ano, 
queda de 20% em relação ao mes-
mo período de 2019. O resultado 
foi divulgado pelo Banco Central. 
Em relação ao quarto trimestre do 
ano passado, a retração chegou a 
43,7%.

O lucro ajustado (que não consi-
dera eventos extraordinários) fi cou 
em em R$ 3,4 bilhões no primeiro 
trimestre, decréscimo de 20,1% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado. “Em virtude do atu-
al cenário desafi ador para todo o 
sistema, o resultado do trimestre 
teve impacto da antecipação pru-
dencial que resultou no reforço de 
provisões [recursos reservados pa-
ra o caso de inadimplência] em R$ 
2,04 bilhões, sendo:R$ 1,17 bilhão 
no segmento pessoa física, R$ 824 
milhões no segmento pessoa jurídi-
ca e R$ 46 milhões no agronegócio”, 
diz o BB.

O banco destaca que apesar da 
queda do lucro, a geração de negó-
cios permaneceu forte, evidenciada 

pelo crescimento de 15,4% do re-
sultado estrutural na comparação 
com o primeiro trimestre do ano 
passado. “Esse cálculo é compos-
to pelo produto bancário e pelas 
despesas operacionais totais, não 
sofre os efeitos das provisões. Os 
principais vetores desse resultado 
foram o crescimento da carteira de 

crédito e o incremento nas rendas 
com prestação de serviços”.

O BB destaca ainda a colabo-
ração dos avanços da estratégia 
digital para os impactos positivos 
no desempenho.

A carteira de crédito ampliada 
(empréstimos mais as operações 
com títulos, valores mobiliários 

privados e garantias) totalizou R$ 
725,1 bilhões, crescimento de 5,8% 
em 12 meses. No mesmo período, 
a carteira pessoa física ampliada 
cresceu 9%, a pessoa jurídica am-
pliada cresceu 5,9% e a carteira 
rural ampliada apresentou desem-
penho positivo de 2,5%.

A carteira de pessoa física 
cresceu em função do desempenho 
positivo em crédito consignado (R$ 
84,5 bilhões), que evoluiu 16,4% 
em 12 meses, e na linha emprés-
timo pessoal, que cresceu 36% no 
período e alcançou R$ 11,6 bilhões.

A carteira de crédito ampliada 
para pessoasjurídica cresceu 5,9% 
na comparação anual e totalizou 
R$ 273 bilhões. A carteira para 
micro e pequenas empresas (R$ 
65,964 bilhões) cresceu 12% em 12 
meses, com destaque para o cresci-
mento de 26,8% no capital de giro.

A carteira rural ampliada apre-
sentou desempenho positivo de 
2,5% na comparação anual, totali-
zando R$ 173,3 bilhões. O BB des-
tacou a carteira para produtores 
pessoas físicas, que cresceu 7,2%.

Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 3,2 bilhões no primeiro trimestre

Lucro do Banco do Brasil cai 20% no 
primeiro trimestre, diz estudo do BC

Finanças

José Aldenir/AgoraRN

O Conselho Curador do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) ajustou as 
normas de parcelamentos de 
débitos de empresas, devido 
aos efeitos econômicos da 
pandemia da covid-19. A re-
solução nº 961 foi publicada 
nesta quinta-feira (7) no Diá-
rio Ofi cial da União.

Segundo o documento, as 
parcelas com vencimento en-
tre os meses de março e agos-
to de 2020 eventualmente 
inadimplidas [descumpridas] 
não implicarão na rescisão 
automática do contrato de 
parcelamento. Ou seja, as 
empresas terão até seis me-
ses a mais para recolher o 
FGTS em atraso. Segundo 
a resolução, no caso de não 
quitação das parcelas, fi ca 
autorizada a reprogramação 
de vencimentos para acomo-
dar sequencialmente as par-
celas que permaneceram em 
aberto a partir de setembro 
de 2020.

A retomada do crescimen-
to da economia brasileira será 
principalmente com capital 
privado, afi rmou o secretário 
especial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia, 
José Salim Mattar Júnior, 
em transmissão ao vivo feita 
pelo deputado Alexis Fontey-
ne (Partido Novo – SP).

De acordo com o secre-
tário, há no mundo US$ 1,5 
trilhão disponível para in-
vestimentos, principalmente 
para geração e distribuição 
de energia, infraestrutura, 
concessões e saneamento. “O 
que precisamos é atrair esse 
capital estrangeiro através de 
segurança jurídica, de facili-
dade de entrada de capital e 
saída. Acredito que podemos 
fazer a retomada do cresci-
mento do Brasil principal-
mente com capital privado”, 
afi rmou Salim Mattar.

Parcelamento 
do FGTS pode 
ser suspenso 
por seis meses

Crescimento virá 
do investimento 
privado, diz 
Salim Mattar

MP 936

Desestatização
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Com a crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus, 
tanto os sistemas que compõem 
a Federação da Indústria do Rio 
Grande do Norte (Fiern), quanto à 
Federação do Comércio, Bens, Ser-
viços e Turismo do RN (Fecomér-
cio), reduziram, desde o último dia 
15 de abril, a jornada de trabalho 
e os vencimentos de seus funcioná-
rios em 25% por três meses.

A decisão de caráter econômi-
co obedece a Medida Provisória 
936/2020, que instituiu o Progra-
ma Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda e trata 
da aplicação de medidas traba-
lhistas complementares para o 
enfrentamento do estado de ca-
lamidade pública decorrente da 
pandemia.

Desta forma, a Casa da in-
dústria, sede do Sistema FIERN, 
passou a funcionar somente das 
8h às 14h. Já as Unidades do SESI 
no RN passaram a trabalhar da 
seguinte forma: as SESI Clínicas 
com atendimento interno das 7h 
às 13 em Natal e Mossoró, e ex-
terno nas indústrias, das 6h30 às 
18h30, em Natal, e das 6h30 às 
12h30, em Mossoró.

 Já o SENAI passou a funcio-
nar temporariamente com horá-
rios distintos em suas unidades. 
Em Natal, o CTGAS/ISI-ER e o 
CET Clóvis Motta o expediente 
é das 8h às 14h, já o CET Flávio 
Azevedo, localizado na Zona Nor-
te da capital, funciona das 12h às 
18h e o CET Ítalo Bologna, em 
Mossoró, das 7h às 14h e das 16h 
às 22h. 

No CET Aluízio Bezerra, na 
cidade de Santa Cruz, o funcio-
namento acontece das 7h30 às 
13h30.

O SESI e o SENAI estão com 
as aulas suspensas em todas as 
escolas de sua rede, na capital e 
no interior do estado. 

Já a Fecomércio (Sesc e Senac), 
atendendo recomendação do seu 
Comitê Interno de Gestão de Cri-
ses, desde o dia 23 de março, colo-
cou em home offi ce o trabalho de 
80% de toda a força de trabalho de 
seus cerca de 1.000 colaboradores 
em todo o estado, reduzindo em 
25% por três meses as jornadas de 
trabalho e salários.

Todo o atendimento a alunos, 
clientes, público em geral e em-
presários passou a ser prestado de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
15h, pelos telefones e virtualmente 
pela internet e por meio das redes 
sociais das três instituições.

Nos casos dos restaurantes 
Sesc Rio Branco (Natal) e Mos-
soró, foram suspensos os serviços 
de buffet, com funcionamento no 
modelo de “quentinhas”, retira-
das pelos comerciários e usuários 
nos locais.

Fiern e Fecomércio 
mudam rotina para 
se adaptar 
ao coronavírus

Finanças

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
10ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Dr. Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL – RN CEP: 59064-250 
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CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN LTDA 
CNPJ/MF nº. 02.150.342/0001-13 - NIRE: 24200279998 

 
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020 

DATA/HORA E LOCAL: Em 14 de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede da sociedade, reuniram-se os sócios de CENTRO 
DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN LTDA, com sede na Rua Ciro Monteiro, 1177, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-340, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 02.150.342/0001-13, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte (“JUCERN”) sob o NIRE 
nº. 24200279998, em 30 de setembro de 1997 (“Sociedade”). 
 
QUÓRUM: Todos os sócios que representam a totalidade do capital social declaram, por escrito, cientes do local, data, hora 
e ordem do dia dispensando as formalidades de convocação previstas no   parágrafo 3º do art. 1.152, conforme dispõe o 
parágrafo 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/2002. 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença de todos os sócios.  
 
MESA: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido Presidente da Mesa o Sr. ROBERTO MAGNUS DUARTE SALES, brasileiro, 
médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da CNH nº. 02092535421 - Detran/RN, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 140.653.204-53 e como Secretária a Sra. KARLA ASSUNÇÃO DE CARVALHO EMERENCIANO, 
brasileira, médica, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da CNH nº. 01353541533 – Detran/RN, 
inscrita no CPF/MF sob o nº. 637.962.604-20. 
 
ORDEM DO DIA: Pelo Sr. Presidente foi esclarecido que esta assembleia foi convocada para:  
(i) Aprovar a Cisão Parcial da empresa CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN LTDA, com sede na Rua Ciro 

Monteiro 1177, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.150.342/0001-13, registrada na 
Junta Comercial do Rio Grande do Norte (“JUCERN”) sob o NIRE nº. 24200279998, em 30 de Setembro de 1997 
(“Sociedade”). 

(ii) Aprovar a nomeação das Peritas.  
(iii) Aprovar os protocolos e justificação da Cisão Parcial da empresa CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN LTDA 
 
DELIBERAÇÕES: 
(i) Aprovar, sem qualquer ressalva, a cisão parcial da Sociedade e a versão do patrimônio cindido para a KR2 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Ciro Monteiro, 1177, Tirol, 
Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.020-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.785.059/0001-
80, registrada na JUCERN sob o NIRE nº 24200831453, em 27 de março de 2020, nos termos estabelecidos no 
“Protocolo de Cisão Parcial do Centro de Oncologia Clínica do RN Ltda, com Incorporação da parcela cindida pela KR2 
Locações e Serviços Ltda e Justificação” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 09 de abril de 2020, que rubricado 
pelos sócios, passa a integrar a presente ata como Anexo I; 

(ii)  (a) Ratificar e aprovar a nomeação das peritas Priscila Silveira Costa de Mesquita, brasileira, casada, contadora, 
inscrita no CRC/RN sob nº 009307/O-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.072.534-10, residente e domiciliada à Av. 
Petra Kelly, 1148, Bloco 03, Apartamento 31, Nova Parnamirim, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do 
Norte, CEP 59.152-330; Gilmara Medeiros de Lima Mesquita, brasileira, casada, contadora, inscrita no CRC/RN sob 
nº 009275/O-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.411.144-12, residente e domiciliada à Rua dos Pintassilgos, 70, Bloco 
A, Apartamento 802, Pitimbú, Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59067-300 e Edja Patrícia 
Moreira Santana, brasileira, divorciada, contadora, inscrito no CRC/RN sob nº 006844/O-2, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 807.304.424-20, residente e domiciliada à Rua Ceará Mirim, 304, Apartamento 1702, Tirol, Município de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.020-240, como responsáveis pela elaboração de laudo de avaliação da 
parcela do patrimônio da Sociedade a ser cindida (“Laudo de Avaliação”). (b) Foi lido e aprovado, sem qualquer 
ressalva, o Laudo de Avaliação, que rubricado pelos sócios, passa a integrar a presente ata como Anexo II, bem como 
o valor de R$ 2.268.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil reais), atribuído ao patrimônio cindido da 
Sociedade pelo Protocolo e Justificação e confirmado pelo Laudo de Avaliação;  

(iii) Em virtude da aprovação da cisão parcial da Sociedade, foi autorizada a redução do Capital Social da Sociedade em 
R$ 2.268.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil reais), com a extinção de 2.268.000 (duas milhões 
duzentas e sessenta e oito mil) quotas, as quais serão extintas na proporção da participação dos sócios no capital 
social da Sociedade. Assim, o capital social da Sociedade passará de R$ 2.651.212,00 (dois milhões seiscentos e 
cinquenta e um mil duzentos e doze reais) para R$ 383.212,00 (trezentos e oitenta e três mil duzentos e doze reais). 
Desta forma, a Cláusula 3ª pós consolidação da sétima alteração contratual registrada sob o nº 20211143492 da 
Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação, conforme instrumento de Alteração de Contrato Social firmado 
nesta data: 

 
         “CLÁUSULA 3ª – O capital da Sociedade é de R$ 383.212,00 (trezentos e oitenta e três mil duzentos e doze reais),       
dividido em 383.212 (trezentas e oitenta e três mil duzentas e doze) quotas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

 Quotas Total em R$ 
Karla Assunção de Carvalho Emerenciano 114.963 114.963,00 
Rochelle de Lima Farias 114.963 114.963,00 
Roberto Magnus Duarte Sales 153.286 153.286,00 
Total 383.212 383.212,00 

Tendo em vista a aprovação da cisão parcial da Sociedade, ficam desde já autorizados os administradores da Sociedade a 
praticar todos os atos e assinar todos os documentos complementares e/ou decorrentes da cisão parcial da Sociedade, com 
amplos e gerais poderes para proceder ao registro desta ata na Junta Comercial e todos os demais registros, averbações, 
publicações e comunicações que se fizerem necessários, de modo a implementar a operação ora aprovada, ficando 
ratificados todos e quaisquer atos já praticados neste sentido. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a assinatura desta ata por todos os sócios em 
03 (três) vias de igual teor e forma, com a primeira destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Norte. 
 
JUCERN – Certifico o Registro em 27/04/2020 sob nº 24356190 –  Denys de Miranda Barreto – Secretária Geral 
 

 

KR2 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/MF nº. 36.785.059/0001-80 -NIRE: 24200831453 

 
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020 

DATA/HORA E LOCAL: Em 14 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede da sociedade, reuniram-se os sócios de KR2 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Ciro Monteiro, 1177, Tirol, Município de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.020-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.785.059/0001-80, registrada na 
JUCERN sob o NIRE nº 24200831453, em 27 de Março de 2020 (“Sociedade”). 
 
QUÓRUM: Todos os sócios que representam a totalidade do capital social declaram, por escrito, cientes do local, data, hora 
e ordem do dia dispensando as formalidades de convocação previstas no   parágrafo 3º do art. 1.152, conforme dispõe o 
parágrafo 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/2002. 
 
CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença de todos os sócios.  
MESA: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido Presidente da Mesa o Sr. ROBERTO MAGNUS DUARTE SALES, brasileiro, 
médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da CNH nº. 02092535421 - Detran/RN, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 140.653.204-53 e como Secretária a Sra. KARLA ASSUNÇÃO DE CARVALHO EMERENCIANO, 
brasileira, médica, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da CNH nº. 01353541533 – Detran/RN, 
inscrita no CPF/MF sob o nº. 637.962.604-20. 
 
ORDEM DO DIA: Pelo Sr. Presidente foi esclarecido que esta assembleia foi convocada para:  
(i) Aprovar a Cisão Parcial da empresa CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN LTDA, com sede na Rua Ciro 

Monteiro 1177, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.150.342/0001-13, registrada na 
Junta Comercial do Rio Grande do Norte (“JUCERN”) sob o NIRE nº. 24200279998, em 30 de Setembro de 1997 
(“Sociedade”). 

(ii) Aprovar a nomeação das Peritas.  
(iii) Aprovar os protocolos e justificação da Cisão Parcial da empresa CENTRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA DO RN LTDA 
 
DELIBERAÇÕES: 
(i) Aprovar, sem qualquer ressalva, a incorporação pela Sociedade de parcela cindida do CENTRO DE ONCOLOGIA 

CLÍNICA DO RN LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Ciro Monteiro 1177, Tirol, Natal/RN, CEP: 
59.020-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.150.342/0001-13, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte 
(“JUCERN”) sob o NIRE nº. 24200279998,  mediante a versão de parcela do patrimônio desta à Sociedade, nos termos 
estabelecidos no “Protocolo de Cisão Parcial do Centro de Oncologia Clínica do RN LTDA. com Incorporação da 
parcela Cindida pela KR2 Locações e Serviços LTDA e Justificação” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 09 de 
abril de 2020, que, rubricado pelos sócios, passa a integrar a presente ata como Anexo I; 

(ii) (a) Ratificar e aprovar a nomeação das peritas Priscila Silveira Costa de Mesquita, brasileira, casada, contadora, 
inscrita no CRC/RN sob nº 009307/O-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.072.534-10, residente e domiciliada à Av. 
Petra Kelly, 1148, Bloco 03, Apartamento 31, Nova Parnamirim, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do 
Norte, CEP 59.152-330; Gilmara Medeiros de Lima Mesquita, brasileira, casada, contadora, inscrita no CRC/RN sob 
nº 009275/O-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.411.144-12, residente e domiciliada à Rua dos Pintassilgos, 70, Bloco 
A, Apartamento 802, Pitimbú, Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59067-300 e Edja Patrícia 
Moreira Santana, brasileira, divorciada, contadora, inscrito no CRC/RN sob nº 006844/O-2, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 807.304.424-20, residente e domiciliada à Rua Ceará Mirim, 304, Apartamento 1702, Tirol, Município de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.020-240, como responsáveis pela elaboração da avaliação da parcela do 
patrimônio a ser cindido do Centro de Oncologia Clínica do RN Ltda e vertido para a Sociedade (“Laudo de Avaliação”); 
(b) Foi lido e aprovado, sem qualquer ressalva, o Laudo de Avaliação, que rubricado pelos sócios, passa a integrar a 
presente ata como Anexo II, bem como o valor de R$ 2.268.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil reais), 
atribuído ao patrimônio cindido do Centro de Oncologia Clínica do RN Ltda pelo Protocolo e Justificação e confirmado 
pelo Laudo de Avaliação; 

(iii) Em virtude da aprovação da incorporação pela Sociedade da parcela cindida do Centro de Oncologia Clínica do RN 
Ltda, foi aprovado o aumento do Capital Social da Sociedade em R$ 2.268.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta 
e oito mil reais), passando o Capital Social da Sociedade de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 2.269.000,00 (dois milhões 
duzentos e sessenta e nove reais), mediante a emissão de 2.268.000 (duas milhões duzentas e sessenta e oito) novas 
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, as quais são distribuídas entre os sócios na proporção do 
Capital Social. Desta forma, a Cláusula 4ª do Contrato Social da Sociedade será alterada para vigorar com a seguinte 
redação, conforme instrumento de Alteração de Contrato Social firmado nesta data:  

 
“Cláusula 4. O capital social é de R$ 2.269.000,00 (dois milhões duzentos e sessenta e nove mil reais), dividido em 
2.269.000 (dois milhões duzentas e sessenta e nove mil) quotas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído entre os sócios: 

   Quotas Total em R$ 
Karla Assunção de Carvalho Emerenciano 680.700 680.700,00 
Rochelle de Lima Farias 680.700 680.700,00 
Roberto Magnus Duarte Sales 907.600 907.600,00 

Total 2.269.000 2.269.000,00 
Tendo em vista a aprovação da incorporação pela Sociedade da parcela cindida do Centro de Oncologia Clínica Ltda, fica 
desde já autorizado o administrador da Sociedade a praticar todos os atos e assinar todos os documentos complementares 
e/ou decorrentes de tal operação societária, com amplos e gerais poderes para proceder ao registro desta ata na Junta 
Comercial e todos os demais registros, averbações, publicações e comunicações que se fizerem necessários, de modo a 
implementar a operação ora aprovada, ficando ratificados todos e quaisquer atos já praticados neste sentido. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a assinatura desta ata por todos os sócios em 
03 (três) vias de igual teor e forma, com a primeira destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Norte. 
 
JUCERN – Certifico o Registro em 27/04/2020 sob nº 24356194 – Denys de Miranda Barreto – Secretária Geral 
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias 

 O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0813607-86.2019.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI contra EXECUTADO: GIUSEPPE GARINO, sendo 
determinada a CITAÇÃO de GIUSEPPE GARINO CPF: 705.310.114-29 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$5.941,92, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) 
do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor 
do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de 
correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar 
Técnico, digitei e conferi . 

Natal, 26 de março de 2020 
 

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes  
Juíza de Direito 

Processo: 0813607-86.2019.8.20.5001-  Exequente: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI  
                                                                 Executado: GIUSEPPE GARINO 

  
 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
VENTOS DE SÃO FERNANDO I ENERGIA S/A, 23.008.029/0001-15 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças:  
 
Licença de Operação para o Parque Eólico São Fernando I, localizado na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, 
zona rural do município de São Bento do Norte/RN; 
 
Licença de Operação para a Linha de Transmissão 230kV SE Monte do Ronca / SE João Câmara III, localizada na 
zona rural dos município de São Bento do Norte, Parazinho e João Câmara/RN; 
 
Licença de Operação para a Subestação Monte do Ronca, localizada na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, 
zona rural do município de São Bento do Norte/RN. 
 

Herbert Laier -   Representante Legal   
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20vinte) dias.  O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0858545-
40.2017.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: EAB INCORPORACOES S/A, contra EXECUTADO: MARIO MARCOS DA CRUZ COSTA
SEGUNDO, sendo determinada a CITAÇÃO de  MARIO MARCOS DA CRUZ COSTA SEGUNDO CPF: 012.401.164-03,  para que: 1) no prazo
de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 67.638,51, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por
cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito
atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de
embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo
o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte
citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Natal, 11 de março de 2020 .

                            JORNAL “ AGORA RN ”
07 + 08 / 05 / 2020
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A atriz e radialista Daisy Lú-
cidi morreu nesta quinta-feira (7), 
aos 90 anos, no Rio de Janeiro. Ela 
estava internada no centro de tera-
pia intensiva (CTI) do Hospital São 
Lucas, na zona sul da capital, des-
de 25 de abril e morreu por compli-
cações decorrentes de infecção por 
covid-19.

Daisy Lúcidi nasceu no Rio, em 
10 de agosto de 1929. Muito cedo 
começou sua carreira na Rádio Na-
cional, a maior emissora da Amé-
rica Latina, na época de ouro do 
rádio, nos anos 1940, 1950 e 1960, 
com seus programas de auditório, 
com nove orquestras e o radiotea-
tro, onde Daisy, com voz marcante, 
iniciou aos 6 anos de idade decla-
mando poemas.

Participou do programa Seu 
Criado, Obrigado!, ao lado de Cé-
sar Ladeira, durante dez anos. 
Ela participou também de novelas 
da Rádio Nacional, que paravam 
o Brasil de norte a sul, como inte-
grante da equipe do radioteatro, 
com tudo ao vivo, sem poder errar. 
A primeira radionovela do país foi 
apresentada em 1941 pela Rádio 
Nacional - Em busca da Felicida-
de - e, um ano depois, inaugurou a 
primeira emissora de ondas curtas, 
o que deu aos seus programas di-
mensão nacional.

Com a primeira novela, que fi -
cou mais de três anos no ar, vieram 
outras com grande sucesso. Daisy 
Lúcidi estreou em 1952 na Rádio 
Nacional, no elenco de radioteatro, 
comandado por Floriano Faissal, 
do qual faziam parte Brandão Fi-
lho, Iara Sales, Zezé Fonseca, Isis 
de Oliveira, entre tantos outros 
artistas de sucesso.

Os programas de auditório com  
César de Alencar e a rivalidade 

dos fã-clubes de Emilinha Borba 
e Marlene marcavam as tardes 
de sábado na emissora da Praça 
Mauá, 7, onde as fi las para assis-
tir aos programas davam voltas 
no quarteirão. A rádio também 
contava com programas de humor 
como Edifício Balança mas não cai, 
que contava com  Paulo Gracindo, 
Brandão Filho e Walter d’Ávila, 
com a participação do elenco de 
radioteatro.

Daisy Lúcidi também parti-
cipou de várias novelas da Rede 
Globo, entre elas Paraíso Tropical, 
Passione,  Bravo!, O Casarão, Ba-
bilônia, Geração Brasil e do seriado 
Tapas e Beijos.

Em 1971, Daisy Lúcidi estreou 
o programa Alô Daisy, que perma-
neceu no ar por 45 anos, no horá-
rio das 13h às 15h. Foi o primeiro 
programa de rádio voltado para o 
público feminino, para a dona de 
casa, que contava com receitas, 
notícias de artistas, um quadro, no 
início do programa, chamado Cida-

de, Atenção, com a com a equipe 
de radiojornalismo que ia para as 
ruas e mostrava os problemas da 
cidade. Depois, a produção cobra-
va das autoridades a solução para 
cada reclamação apresentada pelo 
público.

Com a projeção do programa, 
Daisy acabou entrando para a polí-
tica - primeiro, para a Câmara Mu-
nicipal do Rio e, depois, para dois 
mandatos seguidos como deputada 
estadual.

Daisy também desenvolvia 
um programa social, com creche e 
distribuição de alimentos, roupas 
e calçados para as famílias neces-
sitadas. 

Recentemente, há pouco mais 
de dois anos, deixou a Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), à 
qual a Rádio Nacional está vin-
culada, aderindo ao Programa de 
Demissão Voluntária.

Daisy Lucidi foi casada por 64 
anos com o radialista Luiz Mendes, 
que morreu em 2011.

Daisy Lúcidi iniciou a carreira artística na década de 1950 na Rádio Nacional

Atriz e radialista Daisy Lúcidi morre em 
decorrência da Covid-19 aos 90 anos
 Atriz estava internada em terapia intensiva no Rio de Janeiro desde 25 de 
abril, mas não resistiu às complicações oriundas pelo novo coronavírus

Luto

Reprodução  / TV Globo     

A cantora Madonna, de 61 
anos, anunciou nesta quinta-feira 
(7) que apresentou resultado po-
sitivo no exame de anticorpos da 
covid-19, depois de fi car doente “há 
sete semanas” em Paris, onde teve 
que cancelar dois shows.

 A “rainha do pop” afi rmou que 

deu positivo ao teste que determi-
na a presença de anticorpos e indi-
ca, portanto, se o paciente contraiu 
ou não o novo coronavírus.  “Fiquei 
doente ao fi nal de minha turnê 
em Paris há sete semanas, como 
muitos outros artistas do meu es-
petáculo”, anunciou Madonna nas 

redes sociais. “Mas no momento, 
todos acreditávamos que tínhamos 
uma gripe. Graças a Deus agora 
estamos todos em forma e em bom 
estado de saúde”, afi rmou a artista 
de 61 anos. 

A turnê de Madonna, Madame 
X Tour, terminou em 9 de março

Madonna diz ter sido infectada pelo 
novo coronavírus e que já se curou

Declaração

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ASA CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.687.778/0001-86, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para uma Facção de Peças do 
Vestuário, localizada na RUA VALMIR SABINO DE OLIVEIRA, N° 71, JOSE MARCELINO, EQUADOR/RN - CEP: 
59.355-000.

Joady Gomes de Araujo 
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO

CEQ RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A CNPJ: 21.536.523/0001-27, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação – LO para transporte de cargas perigosas em todo o estado do Rio Grande do Norte.

CEQ RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público 
que recebeu do Idema a Licença Instalação e Operação, com prazo de validade até 30/03/2026, em favor do 
empreendimento para a Extração Mineral de Quartzito para uso ornamental, localizada no Sítio Mulungu – Zona 
Rural – São Tomé – RN. 

Yathaanderson Mendes dos Santos 
Engenheiro Florestal  - Cre

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PAULO DE MORAIS SALDANHA, CPF nº 655.288.594-68, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada, para uma 
Criação de Animais, localizado na Av. Principal, 170, Fazenda Esperança, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/
RN.

PAULO DE MORAIS SALDANHA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

POSTO GANGORRA LTDA, CNPJ: 03.365.159/0001-06, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Alteração nº 2019-131210/TEC/LA-0003, com validade até 04/08/2020, para um posto revendedor de combustíveis, 
localizado na Rua Egídio Chagas do Nascimento, 39, Bairro Centro. CEP: 59.990-000. Rafael Fernandes/RN.

JOÃO ALEXANDRE JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

SALUTARIS INDÚSTRIA DE COSMETICOS LTDA, CNPJ nº 07.421.681/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LICENÇA SIMPLIFICADA- LS, para a FABRICAÇÃO DE COSMETICOS, localizada RUA PROJETADA, QD 17/18, 
BR 304 KM 32, Mossoró, Rio Grande do Norte.

 
Cleonidio Vieira Araujo

Diretor - Sócio

PEDIDO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

T. K. DE LUCENA BRITO ME, CNPJ: 15.265.782/0001-68, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para Industria fabricação produtos de limpeza e polimento e fabricação de 
sabões e detergentes sintéticos, em uma área de 200m2, localizado na Rua Bela Vista, 40, Centro, São José de 
Mipibu/RN.

 
TULIO KAYO DE LUCENA BRITO

PROPRIETARIO



SEXTA-FEIRA, 08.05.2020 Cultura 13

Nathallya Macedo 
Subeditora de Online

De Parelhas, passando por 
Caicó, até chegar em Natal. Foi 
assim que Cecília Nóbrega, de 26 
anos, passou grande parte da in-
fância. As cidades do interior do 
estado ainda são presentes na me-
mória e nas ilustrações da jovem, 
que se inspira nos dias de sítio 
com a família e nos bordados fei-
tos pelas tias, sempre observados 
de perto e com atenção.  

“Durante minhas visitas ao 
interior, comecei a criar admira-
ção pelo bordado, pelo jeito que 
minhas tias faziam riscos no papel 
para conseguir passar os desenhos 
para as roupas. E desde então, 
desde criança, gosto de desenhar... 
nas paredes, nas bonecas e até na 
bíblia da minha mãe”, relembrou. 

Infl uenciada pelo ambiente, 
Cecília cultivou em suas ilustra-
ções um amor de raízes antigas. 
“Meu lugar de conforto é ilustrar 
plantas, fl ores, elementos botâ-
nicos no geral, justamente pelos 
momentos que vivenciei quando 
criança”, contou a jovem. “Mas tu-
do me interessa: música, estética 
de fi lmes e, claro, o trabalho de 
outros artistas”. 

Depois que se formou em de-
sign gráfi co em 2014, os hobbies 
viraram profi ssão e outras inclina-

Infl uenciada pelo ambiente, Cecília cultivou em suas ilustrações um amor de raízes antigas

Entre flores 
e espinhos 

Fotos: Cedidas

Cecília Nóbrega, 
ilustradora 
potiguar de 26 anos, 
fala sobre a inspiração, 
a dificuldade e a 
evolução do seu 
trabalho artístico 

ções surgiram: Cecília começou a 
tatuar. “Não é fácil. Conheço mais 
tatuadores do que tatuadoras aqui 
em Natal. Mas tento atravessar 
essa barreira porque acredito que 
há mercado para todos os estilos. 
Também há amigos e admirado-
res do nosso trabalho, o que dá a 
força necessária para continuar e 
crescer”, afi rmou. 

Os espinhos, no entanto, in-
sistem em machucar. Filha de pai 
mecânico e mãe costureira, Cecília 
já estava acostumada a lidar com 
as oscilações do trabalho informal. 
Mas a pandemia do novo corona-
vírus trouxe uma perspectiva di-
ferente e acentuada. “As pessoas 
estão consumindo o meu ‘produto’ 
bem menos e fi co preocupada. O 
trabalho dos profi ssionais autôno-
mos engloba brasileiros que mo-
vem a economia do país, e é com 
muito esforço, amor, suor e luta. 
Então o recado que eu quero deixar 
é: compre de quem faz e valorize o 
pequeno comércio do seu bairro”.  

Mesmo assim, alguns frutos 
também estão sendo colhidos du-
rante o período de isolamento so-
cial. “Consigo aproveitar o tempo 
livre para produzir. Estou pintan-
do mais em aquarela, aprendendo 
mais sobre proporções, enfi m. São 
dias difíceis, porém estou respei-
tando o meu tempo. E sigo tentan-
do criar novas possibilidades”. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com ótimas notícias das estrelas e a principal 
novidade vem da Lua, que passa a brilhar em Sagitário 
antes do amanhecer. Agindo em um signo parceiro e 
que tem tudo a ver com o seu, ela vai incentivar seu 
crescimento em todos os aspectos.

O charme, otimismo e a comunicação agradável do 
seu signo vão estar no auge hoje e quem garante 
é a Lua. Ela começa a brilhar em sua 3ª Casa e se 
harmoniza com Saturno, que segue o lento percurso 
em seu paraíso astral. 

Fim de semana chegando e seu signo vai contar com o 
incentivo do céu para focar naquilo que mais importa. 
Seus planos podem fi car mais claros graças às vibrações 
da Lua, que ingressa em sua 8ª Casa e troca ótimas 
vibrações com Saturno.

A Lua dá “tchauzinho” para o seu signo durante a 
madrugada e começa a agir em sua Casa das Posses, 
indicando um momento estimulante para você cuidar dos 
seus interesses materiais. Em paz com Saturno, a Lua revela 
que essa sexta-feira será positiva para as suas fi nanças.

A partir de hoje, quem entra em cena para animar a 
sinfonia das estrelas é a Lua sagitariana. Atuando em 
sua 7ª Casa, ela traz um bom estímulo para as suas 
alianças e parcerias, por isso, incentive a cooperação 
no trabalho e una-se aos colegas.

Sextou com as bênçãos astrais da Lua, que ingressa 
em seu signo um pouco antes de o dia raiar, trazendo 
muitas promessas para o seu fi m de semana. Ao te fazer 
companhia, a Lua vai realçar seu lado sensível, dedicado e 
afetuoso, além de fortalecer o seu sexto sentido.

 De acordo com as infl uências das estrelas, o fi m de 
semana chega iluminado e traz excelentes energias 
para o seu bem-estar físico. A Lua, sua estrela guia 
e regente, começa a brilhar o setor da saúde em seu 
Horóscopo.

Hoje a Lua está de mudança e ingressa em seu inferno 
astral, o que pode trazer algumas incertezas e deixar 
seu comportamento mais contido do que o normal. 
Vai ser bom mesmo fi car na sua, já que nem todos 
podem merecer a sua confi ança.

 Hoje a sorte vai soprar em sua direção e as coisas 
devem fl uir superbem para o seu lado. Quem avisa 
é a Lua, que entra no seu paraíso astral durante a 
madrugada e garante que a sua estrela tem tudo para 
brilhar em vários aspectos da sua vida. 

As amizades estarão no centro das suas atenções 
hoje, especialmente aquelas relações mais antigas, 
que têm mais valor para você. Quem garante é a 
Lua sagitariana, que também vai destacar seu lado 
espontâneo, otimista e extrovertido.

A Lua muda de signo e cenário hoje e começa 
a circular no setor familiar do seu Horóscopo, 
sinal de que você vai voltar seu foco para os 
interesses domésticos, o convívio com os 
parentes.

Suas ambições ganham apoio das estrelas e o 
momento é ideal para voltar suas forças e energias 
para as demandas profi ssionais. A Lua ingressa em 
sua 10ª Casa e revela que é hora de se dedicar mais 
às metas na carreira.

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)

GloboNews e CNN estão trazendo 
de volta os debates políticos à TV

Em 1978, moleque ainda, fui colocado como 
diretor de um programa na TV Record, que a 
princípio seria de variedades, mas se especializou 
em debates políticos e isso ainda em plena 
ditadura militar.

Mediado por Ferreira Netto, por lá passaram 
nomes como Mário Covas, Luís Carlos Prestes, 
Leonel Brizola, Jânio Quadros, Fernando 
Henrique Cardoso, Ulysses Guimarães, Franco 
Montoro, Paulo Maluf, Luiz Inácio da Silva, que 
já era Lula, na ocasião presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, além de tantos outros.

Uma difi culdade na ocasião, até pela 
existência de um tal CCC, Comando de Caça 
aos Comunistas, com suas ameaças de bombas e 

ações criminosas quase diárias. O programa era 
assim mesmo: debates todas as noites, ao vivo.

Outros acabaram surgindo depois, entre 
eles, o “Vamos Sair da Crise”, com Alexandre 
Machado na TV Gazeta.

Uma prática que, com o tempo, foi 
desaparecendo ou dando lugar para os 
programas de entrevistas ou talk-shows, 
inspirados nos formatos de fora. Alguém como 
convidado, uma banda e um pouco de graça.

Bom verifi car que o antigo modelo, graças aos 
canais GloboNews e CNN Brasil, aos poucos está 
sendo resgatado. Nunca, nesses últimos anos, o 
momento político esteve tão propício para isso. 
Que venham mais.

SOBRE NÚMEROS
Novos estudos do Kantar 

Ibope demonstram que a 
audiência da TV segue estável.

Comparado com abril do 
ano passado, este último mês 
observou crescimento de 16%.

ASSIM COMO
De acordo com o mesmo 

levantamento, o tempo que as 
pessoas consomem televisão 
também aumentou, comparado 
ao mesmo período do ano 
passado.

Foi ampliado em 1h18min 
em relação a abril de 2019.

MAIS SURPREENDENTE
O que mais chama atenção 

neste estudo é que a audiência 
da TV também está mais jovem.

Entre pessoas de 12 a 17 
anos, o tempo à frente da 
televisão foi 1h31min a mais que 
abril do ano passado.

OUTRO DADO
Foi constatado também que 

as conversas sobre o conteúdo da 
TV explodiram em março e abril 
nas redes sociais.

Foram sete vezes mais twetts 
em comparação ao último ano.

FOI DIFÍCIL
A audiência do fi m de tarde 

é sempre disputada ponto a 
ponto entre o “Cidade Alerta”, 
da Record, e o “Brasil Urgente”, 
da Band, programas com 
características muito próximas.

E foi muito mais, nesses 
últimos tempos, enquanto 
tiveram a forte concorrência de 

Bate-Rebate
OMuito boa essa: Fábio Piperno, do BandSports, sobre o cenário atual e os próximos tempos: vem aí um novo 

normal.Millena Machado foi contratada para ser a mediadora dos painéis da revista Náutica...A ideia é orientar 
autoridades, marinas, marinheiros, pescadores e turistas sobre o uso do mar para trabalho, transporte e lazer.Fábio 

Porchat também aderiu de vez à onda das lives. Todo dia, no fi nal da tarde, tem uma.O “Zorra”, da Globo, vai 
continuar com os melhores momentos do programa, desde que ele mudou de formato...Mas, todas as semanas, serão 
insertadas esquetes que o seu elenco passou a gravar em casa..E também será assim, de casa, que Ingrid Guimarães 

vai estrear o “Além da Conta – Tem Wi-fi ”, no GNT, terça-feira que vem.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

“Avenida Brasil” na Globo.  
Até que conseguiram se sair 
muito bem.

INSISTÊNCIA
No SBT, e isso sempre 

foi assim, quanto maiores as 
críticas a alguma coisa, mais 
ela é mantida no ar.

A teimosia de agora 
atende pelo nome de WWE, a 
luta livre. Estava no sábado, 
foi colocada diariamente à 
tarde, depois voltou para 
o sábado e agora está de 
madrugada. Em nenhum deu 
resultado. Mas está lá.

BOAS-VINDAS   
Agora não, porque a ordem 

é seguir fi elmente as normas 
de confi namento social e 
trabalho remoto estabelecidas 

entre as partes, mas depois...
Será até natural a 

participação do pessoal da 
ESPN na programação do Fox 
Sports – e vice-versa.

A GRANDE FAMÍLIA
A preocupação em passar 

a mensagem que os dois 
canais, agora, são parte 
da mesma família, já está 
existindo. E que o espírito 
de união entre ESPN e Fox 
Sports será ainda mais 
reforçado internamente.

A Disney, informa-se, 
está decidida a não realizar 
nenhuma mudança repentina, 
da noite para o dia, em 
especial pelo momento da 
quarentena. Prioridade é 
manter equipes trabalhando 
de casa, em segurança.

TUDO NOVO A atriz e cantora Jeniffer Setti, que fez a prisioneira Nalva 
em “A Dona do Pedaço”, agora quer ser conhecida por Jey. Nessas 
condições, sem deixar de lado a dramaturgia, ela  está em um momen-
to musical mais intenso, com o lançamento do seu novo clipe: “Eles 
Querem Saber”.

 Edu Moraes
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Daniela FreireDaniela 
Se reinventando

Nesses tempos de 
pandemia e distanciamento 
social, em que a Assembleia 
Legislativa suspendeu suas 
atividades presenciais, 
a TV Assembleia está se 
reinventando. Continua 
transmitindo ao vivo as 
sessões plenárias e reuniões 
de comissões virtuais, feitas 
por vídeoconferência, com os 
repórteres cobrindo de forma 
remota. Editores estão em 
regime de teletrabalho e a 
redação trabalha com escala 
de plantão.

CONDUZINDO O TIME
“A ordem é reinventar para 

continuar atendendo à Casa e 
ao público”, observa o gerente 
executivo da TV Assembleia, 
jornalista Gerson de Castro.

INOVAÇÕES
Com a suspensão de 

gravações externas, a TV 
aumentou o seu espaço 
dedicado à prestação de 
serviço ao público. Vale 
ressaltar que a emissora se 
tornou a primeira do RN a 
transmitir ao vivo a coletiva de 
imprensa diária da Sesap de 
atualização sobre a pandemia 
da Covid-19.

APOIO
A emissora ainda 

aproveitou o programa 
Momento Cultural, que voltou 
com novo formato, para apoiar, 
com divulgação, as lives dos 
artistas locais e campanhas de 
fi nanciamento coletivo.

TEM MAIS
As novidades nesses 

tempos de quarentena na TV 
Assembleia também incluem 
a exibição de aulas inéditas 
voltadas para os candidatos ao 
Enem, aulas elaboradas pelo 
canal Futura para alunos das 
redes estadual e municipal de 
ensino, o Tempo ganhou um 
boletim quase diário, com uma 
pegava leve quase em forma 
de crônica e o Esporte passou 
a ter comentários gravados 
de forma remota, além de 
entrevistas por skype.

NOTA ZERO
Regina Duarte, secretária 

de Cultura de Bolsonaro, deu 
uma entrevista nesta quinta-
feira à CNN Brasil. Coitado 
do repórter e apresentador 
da emissora Daniel Adjuto, 
encarregado de conversar 
com a (ex?) atriz. Ela não 
conseguiu formular uma única 
resposta com início, meio e 
fi m... Além disso, esquecia 
as perguntas feitas a ela e 
nem as ‘colas’ que carregou a 
ajudaram.

RÁPIDAS 
•Revoltante o que acontece nesse País: Pastor Valdemiro Santiago vende sementes prometendo a cura da covid-19!
•“Exatamente no momento em que as UTIs dos hospitais mais caros do país começam a se esvaziar e ter leitos 

disponíveis, os empresários vão ao STF para pressionar a saída do confi namento expondo ao risco de morte milhões de 
pobres que dependem do SUS. Não é coincidência”. Quem muito bem disse foi o escritor Eduardo Moreira.

•Bem feito: O Governo Bolsonaro foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos por receber Curió e 
insultar vítimas da ditadura.

•Trinta e oito funcionários do Flamengo testaram positivo para a covid-19, entre eles três jogadores do time 
principal, que não tiveram os nomes divulgados.

CHILIQUE
Como se não bastassem 

a ausência de lógica nas 
respostas dadas e as 
reclamações feitas sobre 
questões pertinentes 
colocadas pelo jornalista, 
Regina Duarte deu um 
verdadeiro vexame ao 
protagonizar um chilique 
quando a equipe da CNN 
começou a exibir um vídeo 
em que a também atriz Maitê 
Proença fazia críticas à gestão 
da Cultura.

INCABÍVEL
Do presidente nacional da 

OAB, Felipe Santa Cruz: “A 
população não pode mais cair 
em provocações que opõem 
dois valores e colocam o 
brasileiro para brigar. 

Raciocínios pobres, 
argumentos rasos, metáforas 
incabíveis. CNPJ na UTI? 
Já são mais de 8 mil CPFs 
perdidos, sem chance de 
recuperação! Não validemos 
este debate lunático”.

GARANTIA
A Defensoria Pública 

do RN propôs uma Ação 
Civil Pública (ACP) para 
garantir a manutenção 
dos contratos de planos de 
saúde durante a pandemia 
do novo coronavírus. O 
pedido, protocolado na terça-
feira (5), é assinado pelos 
coordenadores dos Núcleos 
de Defesa do Consumidor 
(Nudecon) e de Tutela 
Coletiva (NUET) e trata em 
especial dos consumidores 
inadimplentes, buscando 
garantir que acessem os 
serviços.

PROTEÇÃO
A Assembleia Legislativa 

aprovou à unanimidade um 
projeto de lei de iniciativa 
da deputada estadual 
Cristiane Dantas que 
discute sobre a comunicação 
pelos condomínios 
residenciais aos órgãos 
de segurança pública de 
casos - ou indícios de casos 
- de violência doméstica 
e familiar contra mulher, 
criança, adolescente ou 
idoso, em seus interiores.

CENÁRIO
“É do conhecimento 

de todos que a violência 
doméstica e familiar ainda 
é uma infeliz realidade em 
nosso país e no Rio Grande 
do Norte. Medidas como essa 
devem ser adotadas para que 
cada vez mais os agressores 
sintam-se coibidos em 
praticar os atos de violência”, 
ressaltou a parlamentar do 
Solidariedade.

Na linha de frente: Médica otorrino Lidiane Ferreira protegida contra
o novo coronavírus para dar continuidade aos atendimentos

Protegido e protegendo contra a Covid-19
o produtor cultural Marcelo Veni

O advogado e escritor Kennedy Diógenes lançou esta 
semana o livro “O Processo e o Direito Eleitoral”, que 
aborda a legislação eleitoral em suas variadas nuances.  
A obra, que pode ser adquirida pelo site www.oeleitor.
com.br, traz os principais temas do Direito Eleitoral

Em tempos de isolamento social: Infl uenciadora 
digital e supermãe, Renata Regly tem passado o 
tempo livre juntinha do herdeiro Lorenzo 

Aniversariando hoje o querido amigo jornalista 
competente Gustavo Farache. Parabéns!



O Flamengo divulgou na noite 
desta quarta que após a realização 
de testes em 293 pessoas do clube, 
38 testaram positivo para o novo 
coronavírus. Três são jogadores do 
time profi ssional. Os nomes não 
foram revelados.

O clube informou que as 38 pes-
soas infectadas pela Covid-19 são 
“positivos assintomáticos”, e que 11 
(sendo dois atletas) já haviam tido 
contato com o vírus previamente, 
sem sintomas, e se encontram com 
anticorpos IGG positivos.

Na última segunda-feira, Jor-
ginho, massagista do clube há 40 
anos, morreu vítima do coronaví-
rus. Ele tinha 68 anos.

No dia 16 de março, o Flamen-

go anunciou que o exame do técnico 
Jorge Jesus deu resultado “positivo 
fraco ou inconclusivo”, porque o 
primeiro exame acusou a presen-
ça do vírus, o que não ocorreu na 
contraprova. Por isso, o treinador 
fez um terceiro exame, que deu re-
sultado negativo no dia 18 de mar-
ço. Naquela ocasião, os jogadores 
também foram testados e deram 
negativo.

Apesar dos números e das 
notícias serem preocupantes, o 
Flamengo acredita ter todos os 
protocolos bem estabelecidos para 
retornar as atividades sem colocar 
ninguém em risco. O departamento 
jurídico tenta se cercar de cuidados 
para que o clube não infrinja re-

gras de isolamento determinadas 
pelo governo caso opte realmente 
pela volta ao trabalho. A previsão 
é de retorno às atividades na pró-
xima semana

OS TESTES EM DETALHES:

Três jogadores com Covid-19, sendo 
dois têm anticorpos IGG positivos
Seis funcionários do grupo de apoio
Dois funcionários de empresas ter-
ceirizadas. 25 familiares ou pessoas 
que trabalham em residências de 
funcionários e jogadores
Jogadores e funcionários que 
tiveram exame positivo entrarão em 
quarentena e terão supervisão do 
clube. 
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Técnico Jorge Jesus foi testado e o resultado foi “positivo fraco ou inconclusivo”

Flamengo planeja iniciar treinos apesar de 
três atletas terem confirmação de Covid-19
Clube informa que 293 pessoas passaram por exames para Covid-19 e, além dos três atletas que testaram positivo, outros 11 
funcionários também foram infectados pelo coronavírus; clube estuda retomar atividades a partir da próxima semana 

Pandemia

 Alexandre Vidal/ Flamengo


