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Mal o presidente da 
República trocou a nova 
pela velha política como 

forma de se manter no poder, caso 
o presidente da Câmara resolva 
aceitar um dos quase 30 pedidos de 
impeachment sobre sua mesa, algo 
intrigante começou a acontecer.
Depois de correr o risco de afastar 
um ministro da Saúde popular 
em plena pandemia e contribuir 
para que outro mais popular ainda 
deixasse o governo – o da Justiça 
-, Bolsonaro experimentou um 
inesperado armistício.

A escolha de André Mendonça, 
ex-advogado-geral da União, 
para o lugar de Sérgio Moro, não 
deixou espaço para aqueles que 
ainda criticavam a defenestração 
de Henrique Mandetta da Saúde, 
semanas antes.

De sorte que, quando Moro 
pediu para sair, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, veio a 
público, após dias de silêncio, para 
informar que não fazia parte de 
seus planos abrir um processo de 
impeachment contra o presidente. E 
as razões dele são até razoáveis.

Ingressar agora com o 
impedimento de Bolsonaro 
em plena pandemia, quando 
autoridades e pessoas se falam 
por videoconferência, seria 
absolutamente inoportuno.

A indicação de André Mendonça 
para o lugar de Sérgio Moro foi 
elogiada nesta terça-feira por 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal, coisa que facilitou a vida de 
Bolsonaro no STF e deixou o ex-AGU 
ainda mais perto da cadeira do 
decano Celso de Melo, que se aposenta 
compulsoriamente este ano.  

Enquanto isso, a ida de 
Alexandre Ramagem, amigo da 

família Bolsonaro e pivô da saída 
de Moro, para a direção geral da 
Polícia Federal, começava a ser 
contornada em videoconferência 
juntos aos superintendentes da 
corporação.

É claro que Ramagem 
enfrentará mais problemas, já 
que sua indicação é povoada 
de suspeitas que dependerão do 
jogo de cintura dele para serem 
contornadas.

Contudo, Bolsonaro agora tem 
outros problemas mais sérios a 
resolver. E o primeiro deles é com os 
partidos do centrão que já começam 
a cobrar a fatura.

Consta que seus líderes estão 
insatisfeitos com a demora do 
governo em nomear os indicados para 
uma série de cargos oferecidos pelo 
governo federal nas últimas semanas. 
Os nomes aguardam uma análise de 
seus currículos, é o que se alega.

Se soubesse que suas ousadas 
jogadas das últimas semanas 
dariam tão certo, certamente 
Bolsonaro nem teria iniciado 
as conversas com o bando de 
urubus.

Urubus cobram a fatura
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Como já era esperado, o 
presidente Jair Bolsonaro ofi cializou 
ontem, com publicação no Diário 
Ofi cial, a nomeação do delegado 
Alexandre Ramagem para a direção 
geral da Polícia Federal. Ele substitui 
Maurício Valeixo, que foi o pivô da 
saída de Sérgio Moro do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública. Por 
falar no ex-ministro, seu sucessor 
no cargo também já é conhecido: 
André Mendonça, que era até ontem 
advogado-geral da União.

 APRENDIZES
A Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa aprovou 
nesta terça-feira (28), em votação 
remota, um projeto de lei do 
deputado Hermano Morais (PSB) 
que obriga as empresas que celebrem 
contratos com o Governo do Estado a 
comprovar a contratação de cotas de 
aprendizes e pessoas com defi ciência.

SERVIÇOS ESSENCIAIS
O deputado estadual Nelter 

Queiroz (MDB) sugeriu ao Governo 
do Estado que inclua as academias 
de ginástica na lista de “serviços 
essenciais” em território potiguar. 
A medida permitiria a reabertura 
imediata desses estabelecimentos.

CONSIGNADOS
O Tribunal Regional Federal 

da 1ª região atendeu a um recurso 

O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) usou as redes 
sociais para dizer que não está articulando um substituto 
para o ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia). A 

informação foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja, 
em uma nota sobre a aproximação do presidente Jair Bolsonaro 
com o Centrão – que estaria reivindicando a pasta para Fábio. 
“Gostaria de informar que não sou articulador do governo e nem 
do meu partido”, escreveu, pelas redes sociais.

Sem articulação

do Banco Central e da União e 
determinou a suspensão de uma 
decisão de primeira instância que 
proibia os bancos de realizarem, 
por quatro meses, desconto em 
folha dos empréstimos tomados por 
aposentados do INSS ou servidores 
públicos. Com isso, os descontos em 
folha continuarão sendo feitos.

INVESTIGADOS I
O presidente Jair Bolsonaro 

e o ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro aparecem formalmente como 
investigados no inquérito aberto 
na última segunda-feira (27) pelo 
decano da Corte, ministro Celso 
de Mello. A informação consta 
no sistema processual do STF, 
atualizado nesta terça-feira (28).

INVESTIGADOS II
O inquérito foi aberto para apurar 

as acusações de Moro contra Bolsonaro. 
O ex-ministro acusa o presidente da 

República de interferência política na 
Polícia Federal para obter acesso a 
informações sigilosas e relatórios de 
inteligência.

EXPLIQUE-SE
A Justiça Federal abriu prazo 

de 72 horas para o governo federal 
se explicar sobre a demissão do 
ex-diretor-geral da Polícia Federal, 
Maurício Valeixo, cuja saída foi o 
pivô da exoneração do ex-ministro 
Sérgio Moro da gestão Bolsonaro.

SUSPENSÃO DO FIES
O plenário da Câmara concluiu 

nesta terça-feira (28) a votação 
do projeto de lei que suspende os 
pagamentos devidos pelos estudantes 
ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) durante a vigência 
do estado de calamidade pública 
decretado por causa da pandemia 
de covid-19. A matéria segue para o 
Senado. 
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O Brasil registrou 474 mor-
tes decorrentes do novo coro-
navírus em 24 horas, segundo 
dados atualizados nesta terça-
-feira (28) pelo Ministério da 
Saúde. Com isso, o total ofi cial 
de vítimas da Covid-19 no País 
chegou a 5.017, superando os 
números da China, marco zero 
da doença, que, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), já somou 4.643 mortes 
pelo vírus.

Com a atualização desta 
terça, o Brasil bateu novamente 
seu recorde de maior número 
de mortes por Covid-19 regis-
trados em um único dia. Já o número total de casos confi rmados 
da doença no Brasil subiu de 66.501 para 71.886, sendo 5.385 
novos casos registrados de anteontem para ontem.

Atualizado diariamente, o número de mortes registradas 
por Covid-19 das últimas 24 horas não se refere efetivamente 
a quantas pessoas morreram entre um dia e outro, mas sim ao 
número de mortes que tiveram o motivo de coronavírus confi r-
mado nesse intervalo. Registros de óbito por Covid-19 chegam a 
demorar um mês para serem confi rmados.

Segundo informações divulgadas em coletiva de imprensa 
no Palácio dos Bandeirantes, São Paulo, o epicentro da doença 
no País, registrou um recorde de mortes pela Covid-19, com 224 
óbitos, um aumento de 12% em relação ao número divulgado na 
segunda-feira (27). Com isso, o estado já totaliza 2.049 mortes, 
de acordo com a contagem estadual.

“Como não temos uma fi la de testes, isso signifi ca que esses 
novos casos foram confi rmados e são desses dias, por agora”, 
afi rmou o secretário estadual da Saúde, José Henrique Ger-
mann.

O Rio Grande do Norte tem atualmente 48 óbitos por Co-
vid-19. Além disso, o Estado contabiliza 857 casos confi rmados 
da infecção e 4.626 suspeitos. As informações são da Secretaria 
de Saúde Pública do Estado (Sesap).

A 48ª morte foi registrada em Ceará-Mirim, na região Me-
tropolitana de Natal, de acordo com o boletim atualizado da 
Sesap.

A pasta também divulgou ontem que registrou 224 profi s-
sionais da saúde com resultado positivo para Covid-19 até a úl-
tima segunda-feira (27), representando 26% dos 857 casos con-
fi rmados no Estado. Destes, 126 trabalhadores estão curados.

Brasil bate recorde e tem 
474 mortes em 24 horas

Coronavírus

Resultados demoram a sair

Já número de casos confirmados
da doença no Brasil subiu para 71.886

Josué Damacena / Fiocruz
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, é o preferido pelo eleitora-
do natalense e seria mantido no 
cargo, ainda no primeiro turno, 
se eleição para prefeito da capital 
potiguar fosse hoje. Este é o resul-
tado da primeira pesquisa de in-
tenção de votos realizada pelo Ins-
tituto RadarNE a pedido do jornal 
Tribuna do Norte. A pesquisa foi 
divulgada nesta terça-feira (28).

No cenário estimulado, a pe-
quisa apresentou oito possíveis 
nomes. Álvaro Dias (PSDB) apa-
rece na liderança, com 29% das ci-
tações. Tecnicamente empatados, 
aparecem em seguida a deputada 
federal Natália Bonavides (PT), 
com 8%; os deputados estaduais 
Kelps Lima (Solidariedade) e Her-
mano Morais (PSB), os dois com 
5% cada; e o deputado federal Ge-
neral Girão (PSL), com 4%.

Em seguida, aparecem os 
deputados estaduais Sandro Pi-
mentel (PSOL) e Coronel Azevedo 
(PSC), ambos com 2%; e o advoga-
do e empresário Fernando Pinto 
(Novo), com 1%.

31% dos entrevistados disse-
ram que não pretendem votar em 
ninguém ou em branco ou nulo e 
13% não souberam ou não quise-
ram responder ao questionário.

A pesquisa indica que, se a 
eleição fosse hoje, Álvaro Dias te-
ria 51% dos votos válidos, neste 
cenário, percentual sufi ciente pa-
ra uma vitória em primeiro turno.

OUTROS CENÁRIOS
Em um cenário no qual fo-

ram apresentados, na aplicação 
dos questionários, quatro nomes, 
Álvaro Dias chegou a 33%; e Her-
mano Morais e Natália Bonavides 
fi caram numericamente empata-
dos com 9%. Neste cenário, Kelps 
Lima empata tecnicamente com 
esses dois, fi cando em 7%. Os elei-
tores que responderam “ninguém, 
branco ou nulo” somaram 32%, 
enquanto 10% disseram “não sa-
be” ou não quiseram responder.

A pesquisa testou cenários 
com dois nomes, que são como 
se apresentam as disputas em 
segundo turno. Neste caso, os 
percentuais foram os seguintes 
em três cenários: Álvaro Dias 
43%, Kelps Lima 11%, ninguém, 
branco e nulo 38%, ns/nr 8%; Ál-
varo Dias 40%, Natália Bonavi-
des 14%, ninguém, branco e nulo 
37%, ns/nr 9%; e Álvaro Dias 41%, 
Hermano Morais 12%, ninguém, 
branco e nulo 37%; ns/nr 10%.

Os percentuais segmentados 

Álvaro Dias lidera pesquisa para prefeito 
de Natal e venceria eleição em 1º turno
Este é o resultado da primeira pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto RadarNE, divulgada nesta terça-feira (28). 
Em um hipotético segundo turno, prefeito de Natal também teria vantagem sobre os adversários, de acordo com a sondagem

Eleições 2020

mostram que o melhor desem-
penho de Álvaro Dias é na Zona 
Norte de Natal, onde ele vai a 
36%. Natália Bonavides tem o 
percentual mais elevado entre 
os eleitores com nível superior 
(18%). O General Girão tem o 
índice mais expressivo (7%) entre 
os que ultrapassaram os 55 anos. 
Nesta faixa etária, também es-
tão os 36% que pretendem votar 
branco ou nulo.

ESPONTÂNEA
Os números da pesquisa espon-

tânea, na qual não é apresentada 
a lista dos possíveis candidatos no 
momento da pergunta, mostram o 
prefeito Álvaro Dias com 17%.

Foram citados com 1%: o ex-
-prefeito Carlos Eduardo Alves 
(que não pode ser candidato), Ke-
lps Lima, Hermano Morais, Natá-
lia Bonavides e Coronel Azevedo. 
Outras nomes citados tiveram 
menos de 1%. Entre os pesquisa-
dos, 29% reponderam “ninguém”, 
“branco” ou “nulo”. Além disso, 

47% afi rmaram “não sabe” ou não 
quiseram responder.

O diretor da RadarNE, Maurí-
cio Garcia, afi rma que os números 
mostram favoritismo do atual 
prefeito. Os demais pré-candida-
tos estão tecnicamente empata-
dos na disputa por um segundo 
lugar. Ele afi rma também que a 
pesquisa mostra que o eleitor não 
identifi cou ainda um candidato 
que desponte como um nome de 
oposição. Na simulação com oito 
nomes, Álvaro Dias tem 51% dos 
votos válidos. Em outro cenário, 
com quatro nomes, chega a 57% 
dos votos válidos.

AVALIAÇÃO
A pesquisa também avaliou os 

desempenhos das gestões do pre-
feito Álvaro Dias; da governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra; e do presidente Jair Bol-
sonaro em Natal.

Segundo a pesquisa, o prefeito 
Álvaro Dias tem 64% de aprova-
ção, 18% de desaprovação, e outros 

18% não sabem ou não quiseram 
responder sobre essa avaliação. 
A governadora Fátima Bezerra 
tem 45% de aprovação, 40% de 
desaprovação e 15% não sabem ou 
não quiseram responder. Já o pre-
sidente Jair Bolsonaro é aprovado 
por 34%, desaprovado por 53% e 
13% não sabem ou não quiseram 
responder.

SEGMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO
Nos percentuais segmentados, 

a maior aprovação do prefeito 
Álvaro Dias é nas regiões Oeste 
(73%) e Norte (69%). Ele também 
tem um índice elevado entre os 
eleitores com até o ensino funda-
mental, entre os quais é aprovado 
por 69%.

A governadora Fátima Bezer-
ra também tem o maior percen-
tual de aprovação na Zona Oeste 
(52%) e entre os jovens com idade 
entre 16 e 24 anos (54%).

O presidente Jair Bolsonaro 
tem o mais expressivo índice de 
aprovação, em Natal, entre os que 

têm 55 anos ou mais, com 38%.
É importante frisar que os 

questionários foram aplicados 
entre os dias 17 e 20 de abril, por-
tanto, antes do anúncio da saída 
do ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro. Com isso, os percentuais de 
avaliação do presidente não indi-
cam possível implicações positivas 
ou negativas deste episódio.

SEM INTERESSE
A pesquisa RadarNE fez a 

sondagem sobre o grau de inte-
resse pelas eleições deste ano. A 
maior parcela (43%) respondeu 
“nenhum interesse” sobre as elei-
ções, enquanto 31% afi rmaram 
que tem “pouco interesse”. Entre 
os entrevistados pelo instituto de 
pesquisa, 20% afi rmaram que tem 
“muito interesse”.

O diretor da RadarNE avalia 
que esses percentuais mostram 
que os eleitores em Natal “não 
estão animados com a eleição que 
está por vir”. A soma dos que afi r-
mam que “pouco” e “nenhum inte-
resse” pelas eleições chega a 74%. 
“Esse é um dado assuntador”, co-
menta Maurício Garcia.

Ao ser perguntado sobre qual 
seria “a melhor opção para Na-
tal”, 39% escolheram a resposta 
“reeleger o prefeito Álvaro Dias, 
que já está administrando”; 24% 
optaram pela resposta “eleger um 
nome novo na política mesmo sem 
experiência administrativa”; en-
quanto que 16% apontaram “ele-
ger um outro político, com ou sem 
experiência administrativa”.

Para Maurício Garcia, a esco-
lha feita pela maior parcela dos 
entrevistados confi rma que, em 
uma eleição municipal, na qual 
os eleitores vão escolher o prefeito 
de sua cidade, os temas do “coti-
diano tendem a prevalecer e eles 
geralmente buscam fazer opções 
que considerem mais seguras e 
por nomes nos quais identifi cam 
experiência administrativas” mais 
consolidadas.

REGISTRO E DADOS
A pesquisa da Radar NE, con-

tratada pelo jornal Tribuna do 
Norte, foi realizada entre os dias 
17 e 20 de abril de 2020. Foram 
realizadas 1.000 entrevistas com 
eleitores de Natal. A margem de 
erro é de 3 pontos percentuais. O 
nível de confi ança da pesquisa é 
de 95%. O levantamento foi regis-
trado no Tribunal Regional Eleito-
ral do Rio Grande do Norte sob o 
número RN-07109/2020.

PESQUISA ESTIMULADA - CENÁRIO 1
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AGORA RN – Que balanço a 
senhora faz do atual momento 
da pandemia no Rio Grande 
do Norte?

FÁTIMA BEZERRA – Pri-
meiro, eu quero fazer um agrade-
cimento à população, pelo esforço 
que vem fazendo para cumprir as 
medidas de isolamento social. O 
isolamento tem se revelado como a 
medida mais efi caz para nós com-
batermos a pandemia em decor-
rência do coronavírus. Ao mesmo 
tempo, quero reiterar o apelo para 
que a gente não baixe a guarda, 
para que a gente não negligencie. 
Foi esse esforço da população que 
permitiu que nós controlássemos a 
curva de crescimento da pandemia 
no RN.

AGORA RN – Entre as 
ações de enfrentamento ado-
tadas no RN, o que a senhora 
destacaria?

FB – O Rio Grande do Norte 
foi um dos primeiros estados a 
tomar medidas duras, como sus-
pensão das aulas e fechamento dos 
shoppings, bares e restaurantes. 
Tudo isso pautado pelo olhar dos 
nossos especialistas, com base nas 
normas preconizadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde. Nós 
publicamos mais um decreto (na 
semana passada) prorrogando o 
isolamento até o dia 5 de maio. As 
aulas seguem suspensas até o dia 
31 de maio. Além disso, adotamos 
o uso da máscara como mais um 
instrumento de proteção da saúde 
das pessoas.

 AGORA RN – Como o RN 
tem se preparado para o pico 

do contágio, que é aguardado 
para meados de maio?

FB – Precisamos avançar na 
estruturação da nossa rede hospi-
talar. E já avançamos, na medida 
em que nós temos 17 leitos de UTI 
no Hospital Giselda Trigueiro. Es-
tamos habilitando mais 8 leitos. 
No Hospital da PM, 10 leitos de 
UTI estarão em funcionamento 
até amanhã. Estamos correndo pa-
ra abrir mais 20 leitos no Hospital 
João Machado.

AGORA RN – Como funcio-
nária o convênio com a Liga 
Norte-rio-grandense contra o 
Câncer?

FB – Na medida em que o 
nosso hospital de campanha não 
prosperou, de pronto saímos em 
campo em busca de alternativas 
e conseguimos um convênio com 
a Liga, sob a chancela do Minis-
tério Público Estadual, Federal 
e do Trabalho. Esse convênio vai 
ser executado em duas fases. Na 
primeira, serão 40 leitos, com 20 
leitos de UTI e 20 leitos clínicos de 
retaguarda. E tem uma segunda 
fase prevista, com mais 20 leitos 
de UTI.

AGORA RN – Qual é a es-
tratégia do governo para a Re-
gião Metropolitana de Natal e 
a área de Mossoró?

FB – Na Grande Natal, temos 
o hospital de campanha de Natal 
(montado pela Prefeitura) e o Hos-
pital Municipal de Natal. Temos, 
ainda, o hospital de campanha 
em São Gonçalo do Amarante com 
previsão de 100 leitos. Temos as 
tratativas avançadas com Parna-

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, afi rmou nesta terça-feira (28) que a 
fl exibilização das medidas de isolamento so-

cial só vai ser autorizada quando o quadro da pande-
mia do novo coronavírus melhorar no Estado.

Segundo ela, apenas quando for identifi cada uma 
estabilização no número de novos casos e quando o 
Estado tiver segurança na oferta de leitos é que será 
permitida a volta gradual às atividades econômicas.

Até 5 de maio, segue em vigor um decreto estadu-
al que proíbe o funcionamento do comércio em geral, 
com exceção de atividades essenciais e da indústria.

Nessa entrevista à rádio Agora FM, que o Agora 
RN reproduz abaixo, a governadora resume as medi-
das de enfrentamento à pandemia. Confi ra:

“Retomada da economia vai depender 
das condições da pandemia”, diz Fátima
Governadora do Rio Grande do Norte comenta as ações do Governo do Estado no enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus e condiciona autorização para retomada da economia à melhora na oferta de leitos e “achatamento da curva”

Entrevista

Instagram Fátima Bezerra /Reprodução

mirim, para 20 leitos, bem como 
10 leitos em Macaíba. Mossoró 
recebeu uma atenção especial nos-
sa, em virtude do quadro da pan-
demia por lá. Conseguimos abrir 
leitos de UTI no Hospital Tarcísio 
Maia que se arrastavam havia seis 
anos. Mas a grande novidade foi 
o convênio que conseguimos fazer 
com o Hospital São Luiz, privado. 
São 100 leitos que vão ser oferta-
dos pelo São Luiz, começando por 
esta semana. 10 já entram em 
funcionamento amanhã (hoje, dia 
29). Somam-se a isso os leitos que 
vamos ofertar no Hospital da PM 
em Mossoró e o Hospital Rafael 
Fernandes também. Temos plano 
de contingência também para o 
Seridó, Alto Oeste (Pau dos Fer-
ros e Apodi), também no Trairi, 
Agreste e Mato Grande. Estamos 
correndo para que tenhamos o nú-
mero de leitos que foi preconizado 
no nosso plano de contingência e 
garantir assistência à população 
do Rio Grande do Norte. Nosso pa-

Precisamos difundir
 junto à população do
Rio Grande do Norte o 
sentimento de que é 
imprescindível adotar
o uso da máscara como
um ato contínuo. A
máscara não substitui
os cuidados que a gente
deve ter, como usar álcool
em gel e lavar as mãos,
mas ela diminui o
 contágio e contribui
na contenção da proliferação
e propagação do
vírus no Rio Grande
do Norte”

Cobramos do governo federal 
medidas para enfrentamento 
da situação, mas algumas 
medidas estão a passos de 
tartaruga. Por exemplo, 
a compensação do ICMS 
e do ISS. É impossível os 
estados sobreviverem sem a 
compensação. A vida continua. 
As despesas aumentam. Não 
pode passar desta semana a 
compensação do ICMS e do 
ISS. Outra medida urgente é 
o apoio à micro e pequena 
empresa. Esse crédito precisa 
chegar para que as micro e 
pequenas empresas tenham 
fôlego e consigam sobreviver 
nesses tempos de pandemia, 
pagando as folhas dos seus 
funcionários”

“ “

Em casa, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, durante entrevista por telefone a emissoras de rádio nesta terça
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pel é salvar vidas, é garantir leitos 
de UTI e leitos clínicos para que as 
pessoas do Rio Grande do Norte 
que vierem a ser acometidos do ví-
rus tenham chances de sobreviver.

AGORA RN – Como está o 
processo de aquisição de res-
piradores?

FB – O grande desafi o é a aqui-
sição de insumos, especialmente os 
respiradores, e os equipamentos de 
proteção individual (EPIs). O pre-
ço desses ventiladores explodiu. 
Estamos correndo atrás. Fizemos 
uma aquisição de 14 respiradores. 
Infelizmente, o Ministério da Saú-
de adotou uma norma de centra-
lizar a distribuição e até hoje eles 
não chegaram. Entramos na Jus-
tiça, ganhamos a liminar e agora 
estamos em busca da liberação dos 
respiradores. Além disso, fi zemos 
uma compra para 30 respiradores. 
Do governo federal, chegaram 10 
respiradores, que vieram dentro 
do contexto de habilitação dos lei-
tos da Polícia Militar.

AGORA RN – De que forma 
a senhora tem lidado com as 
pressões para reabertura do 
comércio?

FB – Com muita transparên-
cia e diálogo na base do respeito e 
olhando para aquilo que deve ser 
olhado, que é proteger a saúde da 
população. Nesse último decreto, 
eu disse que não havia a menor 
condição de baixar a guarda, como 
alguns setores desejavam. Prorro-
gamos as medidas até o dia 5 de 
maio. Basicamente, o que continua 
funcionando são os chamados ser-
viços essenciais. Ao mesmo tempo, 
constituímos um grupo para pen-
sar desde já alternativas para a 
retomada das atividades econômi-
cas. Esse grupo está trabalhando 
em um plano para retomada gra-
dual da economia. Mas deixo bem 
claro: a retomada gradual das ati-
vidades da economia vai depender 
das condições da pandemia. Vai 
depender de como está a curva. 
Está achatada? Qual o número de 
leitos disponíveis que a gente con-
seguiu estruturar?

AGORA RN – Como está a 
situação econômica do Estado 
nesse momento de pandemia?

FB – Houve uma redução bru-
tal das receitas em decorrência da 
redução da atividade econômica 
provocada pelo isolamento social, 
que se faz necessário. Cobramos 
do governo federal medidas para 
enfrentamento da situação, mas 
algumas medidas estão a passos 
de tartaruga. Por exemplo, a com-
pensação do ICMS e do ISS. É im-
possível os estados sobreviverem 
sem a compensação. A vida con-
tinua. As despesas aumentam. 
Não pode passar desta semana a 
compensação do ICMS e do ISS. 
Outra medida urgente é o apoio 
à micro e pequena empresa. Não 
chegou, por uma montanha de 
burocracia. É certidão disso, da-
quilo. Esse crédito precisa chegar 
para que as micro e pequenas 
empresas tenham fôlego e consi-
gam sobreviver nesses tempos de 
pandemia, pagando as folhas dos 
seus funcionários.

AGORA RN – E o que o Go-
verno do Estado tem feito nes-
sa área?

FB – O governo tem feito a 
parte dela. Claro que tem as limi-
tações, pelo estado de insolvência 
que eu peguei o Estado. Consegui-
mos prorrogar o prazo do Simples 
Nacional, dos parcelamentos tri-
butários ativos, por 90 dias, para 
as micro e pequenas empresas; 
fi zemos isenção de impostos para 
a doação de mercadorias destina-
das a órgãos públicos; estendemos 
a validade da certidão negativa; 
ampliamos o prazo para a emissão 
de licenças ambientais e do Corpo 
de Bombeiros; reduzimos o ICMS 
da energia do turismo para 12%; 
anunciamos a liberação de crédito 
para micro e pequenas empresas 
voltadas para o setor do turismo 
via Agência de Fomento; isenta-
mos a conta da Caern para a popu-
lação de baixa renda, para os que 
se enquadram na tarifa social; au-
torizei a isenção do ICMS na conta 
de energia para a população de 
baixa renda; anunciamos um cofi -
nanciamento para os municípios, 
para a aquisição de cestas básicas; 
o Estado liberou R$ 4,8 milhões 
para as emendas parlamentares; 
e, na merenda, estamos distribuin-
do kits de merenda escolar num 
valor de quase R$ 9 milhões.

AGORA RN – De que forma 
a senhora analisa os recentes 
episódios da crise política en-
volvendo o governo federal?

FB – É muito grave. Isso se dá 
num contexto em que o Brasil se 
depara com a mais grave crise de 
cunho sanitária já vivenciada. As 
declarações do ex-ministro da Jus-
tiça Sérgio Moro evidenciam um 
grau de gravidade. Há a necessida-
de de um processo de investigação 
com muito rigor, profundidade e 
transparência. O ex-ministro acu-
sou o presidente de interferência 
política na Polícia Federal, institui-
ção essa que não pode ser proprie-
dade de A, B ou C. Ela é instituição 
do Estado brasileiro. Ela tem que 
agir da forma mais republicana, 
como agiu nos governos do PT.

 AGORA RN – O governo está 
orientando o uso de máscaras.

FB – É fundamental que nos 
apeguemos a esse novo costume. 
Eu coloquei no decreto e está 
dentro do contexto do programa 
RN+Protegido. Nós decidimos fa-
zer uma parceria com as empresas 
como Guararapes e Coteminas. 
Estamos adquirindo máscaras a 
um custo bem pequeno e garantin-
do o emprego sagrado das costu-
reiras das ofi cinas de costura (que 
integram o programa Pró-Sertão). 
Serão 7 milhões de máscaras. Um 
verdadeiro mutirão em prol da 
vida. Precisamos difundir junto à 
população do Rio Grande do Norte 
o sentimento de que é imprescindí-
vel adotar o uso da máscara como 
um ato contínuo. A máscara não 
substitui os cuidados que a gente 
deve ter, como usar álcool em gel 
e lavar as mãos, mas ela diminui o 
contágio e contribui na contenção 
da proliferação e propagação do ví-
rus no Rio Grande do Norte.

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, disse nesta 
terça-feira (28) que é “injustifi -
cável” o presidente Jair Bolso-
naro ainda não ter divulgado o 
resultado dos exames que fez 
para detectar o coronavírus. 

Na segunda, o jornal O Es-
tado de S. Paulo garantiu na 
Justiça Federal o direito de ob-
ter os testes de Covid-19 feitos 
pelo presidente.

Por decisão da juíza Ana 
Lúcia Petri Betto, a União te-
rá um prazo de 48 horas para 
fornecer “os laudos de todos os 
exames” feitos pelo presidente 
da República para identifi car a 
infecção ou não pelo novo coro-
navírus.

De acordo com Santa Cruz, 
a decisão da Justiça é impor-
tante, por se tratar de infor-
mação relevante, de interesse 
público. “Em especial em uma 
situação de epidemia, torna-se 
relevante que o presidente da 
República seja transparente e 
divulgue o resultado ofi cial do 
seu exame, a exemplo do que 
fi zeram vários líderes de países 
democráticos. É injustifi cável 
que não o tenha feito até ago-
ra”, disse o presidente da OAB.

OAB critica 
Bolsonaro por 
não ter mostrado 
exame de Covid

Pandemia

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), elo-
giou as últimas movimentações 
do Palácio do Planalto em uma 
tentativa de aproximação com 
o chamado “Centrão”.

“É um bom caminho o go-
verno ter uma base de apoio, 
aliados, partidos que constru-
am um apoio, principalmente 
nesse momento da pandemia”, 
disse, ao ser questionado sobre 
o tema em entrevista à TV 
Band.

Nessa aproximação, o go-
verno negocia cargos na admi-
nistração federal com lideran-
ças do Progressistas (legenda 
com 40 deputados), PL (39), 
PSD (37), Solidariedade (14), 
PTB (12) e Republicanos (31). 
O último partido abriga fi lhos 
do presidente.

Maia elogia 
diálogo entre 
governo e 
parlamento

Centrão

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 12 de maio de 2020, 
às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento de 
Material para Pintura visando a manutenção dos prédios públicos municipais, de acordo com 
o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br 
onde será realizado todos os procedimentos relativos à licitação. Informações e esclarecimentos: 
(84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 28 de abril de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO 2º CHAMADA – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213.002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 18 de maio de 2020, às 08h00min, na Sala de 
Licitações, localizada no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2020, do tipo empreitada global por preço global, visando  a Contratação de 
empresa especializada para execução de tampas em concreto (para caixas D'agua) e pequenos 
serviços em diversos prédios Públicos no Município de Jardim do Seridó/RN. O Edital encontra-
se disponível Sala de Licitações, no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 
07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão prestadas 
pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 28 de abril de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 110.009/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras 
Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de abril de 2020. FIM DE 
RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 13 de maio de 2020 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 13 
de maio de 2020 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, 
edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro 
de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no 
horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, como também nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 28 de abril de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN - CNPJ: 08.144.792/0001-80. 
CONTRATADA: JOAO HIGOR PINTO DIAS – ME - CNPJ: 27.776.149/0001-13. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO DE SERRINHA/RN. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 159.193,97 
(Cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a partir da Ordem de Serviços. Fundamentação: TP 005/2019 – 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Contrato de Repasse nº 1053805-86/2018.

Serrinha/RN, 27 de Abril de 2020.
SIGNATÁRIOS: JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

PREFEITO MUNICIPAL - PELA CONTRATANTE
JOAO HIGOR PINTO DIAS – ME - CNPJ: 27.776.149/0001-13

JOAO HIGOR PINTO DIAS - CPF Nº. 094.632.454-99 - PELA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN - CNPJ: 08.144.792/0001-80. 
CONTRATADA: DR & J LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ: 17.382.733/0001-30. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS 
RUAS RAFAEL FRANCELINO DE AGUIAR TRECHOS 01 E 02; RUA PROJETADA 01 ; RUA 
PROJETADA 03; RUA PROJETADA 03 – CONJUNTO BOA VISTA E PROJETADA 04 – CONJUNTO 
BOA VISTA, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN: R$ 379.334,28 (Trezentos e setenta e 
nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos). VIGÊNCIA: 150 (cento e 
cinquenta) dias, a partir da Ordem de Serviços. Fundamentação: TP 006/2019 – Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Contrato de Repasse nº 1053816-14/2018.

Serrinha/RN, 27 de Abril de 2020.
SIGNATÁRIOS: JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

PREFEITO MUNICIPAL - PELA CONTRATANTE
DR & J LOCAÇOES E SERVIÇOS – EIRELI – EPP - CNPJ: 17.382.733/0001-30

DIEGO RODRIGO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF Nº. 013.651.734-02 - PELA CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN- CNPJ: 08.144.792/0001-80. 
CONTRATADA: DR & J LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ: 17.382.733/0001-30. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL 
DAS RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 02 E PROJETADA 03, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE 
SERRINHA/RN. R$ 315. 158,56 (Trezentos e quinze mil, cento e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e seis centavos). VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços. 
Fundamentação: TP 007/2019 – Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Contrato de 
Repasse nº 1053812-22/2018.

Serrinha/RN, 27 de Abril de 2020.
SIGNATÁRIOS: JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

PREFEITO MUNICIPAL - PELA CONTRATANTE
DR & J LOCAÇOES E SERVIÇOS – EIRELI – EPP - CNPJ: 17.382.733/0001-30

DIEGO RODRIGO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF Nº. 013.651.734-02 - PELA CONTRATADA
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O secretário especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministério da 
Economia, Bruno Bianco, afi rmou 
que o governo não irá reeditar no 
momento a Medida Provisória 
(MP) Verde e Amarelo, que tra-
tava de condições especiais para 
contratações de jovens, principal-
mente, após a proposta caducar.

Bianco, porém, disse que o go-
verno irá publicar uma proposta 
focada na crise do coronavírus, que 
permitirá a troca de empregados 
entre empresas. “A medida MP 
Verde Amarelo não sai da nossa 
prancheta, mas agora optaremos 
por fazer algo focado no covid-19”, 
disse, em coletiva sobre números 
de seguro desemprego Segundo o 
secretário, a medida está na fase 
fi nal de análise e deve ser editada 
nos próximos dias.

Pela nova MP, uma empresa 
poderá ceder um trabalhador a 
outra companhia por até 120 dias, 
prorrogáveis por igual período, 
desde que o País ainda esteja em 
calamidade pública - o decreto 
que declarou esta situação prevê 
vigência até 31 de dezembro de 
2020.

O trabalhador precisará con-
cordar com a cessão, o que precisa 
fi car registrado por escrito. Como 
incentivo, ele fi ca “blindado” de de-
missões sem justa causa durante 
o período do “empréstimo” da mão 
de obra.

Segundo Bianco, o mercado de 
trabalho brasileiro é menos fl exí-
vel que o dos Estados Unidos, mas 
há fi delização entre empregados 

e empresas. “Na nossa avaliação, 
falta ferramenta que o emprega-
dor possa trocar essa mão-de-o-
bra.”

“É uma medida muito inteli-
gente, que faz com que consigamos 
manter empregos só com bônus 
para todos”, disse, completando 
que é um ganha-ganha para todos: 
empregado, governo e empresas.

Quanto à medida que permitiu 
a redução proporcional de jorna-
da e salários e suspensão de con-
tratos, o secretário de Trabalho, 
Bruno Dalcolmo, diz que a perda 
média de renda deve ser de 15%, 
considerando a compensação que 
será dada pelo governo. “Lem-
brando que a pessoa estará com a 
jornada reduzida ou com o contra-
to suspenso. A alternativa a isso 
seria demissão em massa”, diz,

O secretário-executivo do Mi-
nistério da Economia, Marcelo 
Guarany, afi rmou que o número 
de seguro-desemprego permanece 
estável neste momento. “Não hou-
ve explosão nos pedidos de seguro-
-desemprego, como esperávamos.”

Considerando os pedidos feitos 
no ano até a primeira quinzena 
de abril, há queda de 8,7% ante o 
mesmo período de 2019.

Há ainda uma estimativa da 
Economia que 200 mil pessoas 
ainda não solicitaram o benefício 
por causa do fechamento de agên-
cias, embora os pedidos possam 
ser feitos pelo telefone ou mesmo 
pela internet. Segundo o minis-
tério, 90,2% das solicitações na 
primeira quinzena de abril, que 
somaram, no total, 267.693, foram 
feitas via web.

Os governadores dos estados 
do Nordeste pediram ao presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, a suspensão 
temporária do pagamento de dívi-
das junto à União.

“Foi uma reunião extrema-
mente positiva, onde o presidente 
do STF determinou que Banco do 
Brasil, Caixa Econômica e BN-
DES se manifestem em até 24 
horas para que essas instituições 
fi nanceiras possam se posicionar 
sobre o pedido dos governadores”, 
informou disse o governador da 
Bahia, Rui Costa (PT).

Ainda de acordo com o gover-
nador, fi cou estabelecido o prazo 
de cinco dias para que as partes 
envolvidas, Estados, Governo Fe-
deral, e bancos, possam chegar 
a um acordo. Nos próximos dias 
será iniciada uma negociação rela-
cionada com a suspensão.

Ainda segundo Rui Costa, a 
reunião teve caráter de audiência 
de conciliação, já que os Estados 
têm solicitado a suspensão tem-
porária do pagamento de dívidas 
junto à União para que os recur-
sos sejam utilizados nas ações de 
combate ao novo coronavírus.

Nova MP vai permitir que empresas 
possam fazer troca de empregados

Governadores do Nordeste pedem  
suspensão de dívidas com a União

Medida Provisória

STF

MP faz parte das ações do Governo para combater efeitos da Covid-19 na economia

Governador da Bahia, Rui Costa (PT)

Proposta é que trabalhador seja cedido para outra companhia por até 120 
dias desde que o País ainda esteja em calamidade pública pela Covid-19

José Aldenir/AgoraRN

Manu Dias/Governo da Bahia

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapef), Luís Antônio Boudens, elogiou a escolha de Ale-
xandre Ramagem para a direção-geral da PF, que a entidade 

considera “perfeitamente qualifi cado para o cargo e tem o respeito 
da categoria”, e demoliu a fantasia de muitos políticos e jornalistas 
hostis ao governo: “até agora, não houve interferências nas investi-
gações em andamento”, garante. Porque seria crime, sem chance de 
não ser levado a termo, denunciado à Justiça. 

Boudens lembrou que nomear diretor da PF é prerrogativa do 
presidente e lei não fala em “mandato” e nem o obriga a explicar 
essa escolha.Para Boudens, se havia “interferência”, o então ministro 
Sergio Moro tinha o dever de denunciar no ato, sob pena de crime 
de prevaricação.  A Fenapef lamentou que várias críticas a Ramagem 
sejam de setores meramente corporativistas que desprezam os in-
teresses nacionais. A Fenapef tem histórico de divergências com a 
entidade dos delegados, cujas questões corporativistas são motivo 
de críticas dos agentes.

Federação de Policiais 
Federais elogia novo diretor

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

MASCARADO
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, usa máscara, 
durante sessões virtuais, mas é 
um indisciplinado. Prefere usar a 
máscara para encobrir a papada, 
sobre o queixo, contrariando as 
recomendações sanitárias.

O FOCO É BOLSONARO
Ao mandar abrir inquérito 

para investigar supostos crimes 
denunciados pelo ex-ministro da 
Justiça, o ministro do STF Celso 
de Mello cita Sérgio Moro seis 
vezes. Já o presidente Bolsonaro, 
que detesta, mais de 30.

EM 12 DE JUNHO, ACABA
Pesquisa de Singapura fez 

sucesso nas redes ao prever 
o fi m do surto de Covid-19. 
O estudo diz que 99% da 
pandemia terá passado até 12 
de junho no Brasil. No mundo, 
16 de junho. Aqui, 100% só em 
23 de agosto.

PIANTELLA ACABOU
Mais tradicional restaurante 

de Brasília, o Piantella fechou 
as portas de vez. Suas mesas 
foram espaço de articulações 
e conchavos que criaram e 
resolveram muitas crises 
políticas, mas não resistiu ao 
coronavírus.

FAKE NEWS REITERADA
Veículos apressados citam 

474 óbitos “novo recorde em 
24h”. Ignoram que são somadas 
ao total as mortes que só foram 
associadas ao Covid-19 naquele 
dia. No Brasil, o pior número foi 
de 175 óbitos em um dia.

NOTÍCIA BOA
Quando o número total de 

casos de coronavírus atingiu 1 
milhão, o número de curados 
era de 210 mil. O número de 
infectados triplicou entre 2 e 28 
de abril, mas os curados quase 
multiplicaram por cinco.

Mandetta previu ‘colapso’ 
no fim de abril. Errou

Em sua coletiva de imprensa de 20 de março, o ex-ministro da 
Saúde Luiz Mandetta conquistou as manchetes dos veículos de 
comunicação do Brasil (e alguns do exterior) prevendo que “em fi nal 
de abril nosso sistema [de saúde] entra em colapso”, garantiu o 
ex-deputado federal. Segundo o boletim do Ministério da Saúde desta 
terça-feira (28), o Brasil ultrapassou ontem a marca de 5 mil óbitos 
em 71 mil casos.

PESSIMISMO CONTAGIA
Mandetta previu aumento 

rápido de casos em março, e 
que só haveria desaceleração 
em junho e redução em agosto.

CONTA SEMANAL
Segundo dados da Saúde, 

óbitos e casos confi rmados do 
coronavírus cresceram até a 

17ª semana epidemiológica. 
Na 18ª, caíram.

PAÍS HETERODOXO
São Paulo, Rio, Recife, 

Fortaleza e Manaus são as 
que “mais chamam atenção”, 
diz Wanderson Oliveira, 
secretário de Vigilância em 
Saúde.

Cláudio
Humberto
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CNJ aprova a suspensão de   
prazos em concursos juridícos

Medida

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou reco-
mendação aos tribunais para 
suspensão do prazo de validade 
dos concursos públicos realiza-
dos pelos órgãos do Poder Judi-
ciário.

A medida, que foi apre-
sentada pela Secretaria Geral 
do CNJ, visa evitar prejuízos 
aos ao Judiciário e aos partici-
pantes dos certames diante da 
impossibilidade de se dar pros-
seguimento às fases de seleção 
e nomeação dos aprovados con-
siderando a situação atual de 
calamidade pública e os riscos 
sanitários.

Pela regra até então em vi-
gor, que passa a estar tempora-
riamente suspensa, os concur-
sos públicos tinham prazo de 
validade de dois anos podendo 

ser prorrogados por igual pe-
ríodo. A relatora da matéria, 
a conselheira Flávia Pessoa, 
expôs em seu voto concordância 
com a Secretaria Geral do CNJ 
em propor a recomendação aos 
tribunais. “Suspender tempo-
rariamente os prazos de valida-
de de concursos públicos é ação 
que se alinha e se sintoniza com 
as várias outras medidas ado-
tadas pelo CNJ para assegu-
rar o funcionamento do Poder 
Judiciário em meio ao quadro 
pandêmico”, argumentou.

A conselheira ressaltou 
que a suspensão temporária 
da validade das seleções é uma 
ação oportuna por atender ao 
princípio da economicidade e do 
interesse público na medida em 
que evitará desgastes e perdas 
de recursos orçamentários.

O juiz Bruno Montenegro Ri-
beiro Dantas, da 9ª Vara Criminal 
em Natal, condenou seis réus da 
“Operação Sinal Fechado”, por 
crimes cometidos entre os anos de 
2008 e 2011, e que estão relaciona-
dos com fraudes e corrupção no De-
partamento Estadual de Trânsito 
do Rio Grande do Norte (Detran)

Foram condenados Marcos Vi-
nícius Furtado da Cunha, Marcus 
Vinícius Saldanha Procópio, Jean 
Queiroz de Brito, Luiz Cláudio 
Viana e Lauro Maia, fi lho da ex-go-
vernadora Wilma de Faria (morta 
em 2017). A justiça também con-
denou o advogado George Olímpio, 
considerado mentor do esquema de 
corrupção, que foi benefi ciado por 
delação premiada.

Os crimes dispostos na sen-
tença têm como o convênio entre 
o Detran e o Instituto de Registra-
dores de Títulos e Documentos de 
Pessoas Jurídicas do Rio Grande 
do Norte (IRTDPJ/RN). O acordo 
resultou em custos desnecessários 
para o cidadão potiguar, pois o De-
tran passou a exigir o registro, em 
cartório, dos contratos de fi nancia-
mento de veículos com cláusulas de 
garantia real.

A sentença destaca que a ope-
ração Sinal Fechado apura a atua-
ção de uma organização criminosa 
dentro do Detran, cujos objetivos 
criminosos eram alcançados pelo 
pagamento e promessa de propina 
a servidores públicos, fraude a lici-
tações, tráfi co de infl uências, além 
da utilização de instrumentos de 
intimidação e chantagem a ocu-
pantes de cargos públicos no Esta-
do do Rio Grande do Norte. 

O esquema foi elaborado para 
manter contratos obtidos ilicita-
mente, os quais ensejaram a prá-
tica de desvio de recursos públicos 
e particulares em favor da quadri-
lha.

O juiz Bruno Montenegro não 
atendeu ao pedido de perdão ju-
dicial formulado pelo Ministério 
Público Estadual para o advogado 
George Anderson Olímpio da Sil-
veira. Ele fi rmou colaboração pre-
miada em 2017. O juiz considerou 
ser mais apropriado a concessão de 
diminuição da pena em sua fração 
máxima, de dois terços. Com isso, 
ele recebeu pena fi nal de cinco anos 
e onze meses de reclusão, em regi-
me inicialmente fechado.

Filho da ex-governador Wilma 

de Faria, Lauro Maia foi conde-
nado pela prática dos crimes de 
associação criminosa, peculato e 
corrupção passiva, à pena total de 
22 anos seis meses de reclusão, 
em regime inicialmente fechado. 
O magistrado destacou que Lau-
ro exerceu papel fundamental no 
esquema criminoso e “manejava, 
como força motriz de sua esfera de 
infl uência, os laços de fi liação com 
a ex-governadora Wilma de Faria.

 Marcus Vinícius Saldanha 
Procópio foi condenado pelos cri-
mes de associação criminosa e pe-
culato à pena total de 14 anos de 
reclusão, em regime inicialmente 
fechado. O ex-procurador geral do 
Detran Marcus Vinícius Furtado 
da Cunha foi condenado pelos cri-
mes de associação criminosa, pecu-
lato e corrupção passiva. Em razão 
de sua delação premiada, teve sua 
pena reduzida em um terço, che-

gando-se a uma pena total de 11 
anos e dez meses de reclusão em 
regime inicialmente fechado. Jean 
Queiroz de Brito foi condenado pe-
los crimes de associação criminosa 
e de peculato, à pena defi nitiva de 
11 anos e oito meses de reclusão, 
em regime inicialmente fechado.

Luiz Cláudio Morais Correia 
Viana foi condenado pelos crimes 
de associação criminosa e de pe-
culato, à pena defi nitiva de 11 
anos e oito meses de reclusão, em 
regime inicialmente fechado. “Os 
autos revelam que ao sentenciado 
Luiz Cláudio Morais Correia Via-
na cabia 30% dos lucros, em que 
pese não detivesse, este, o poder de 
mando e de articulação na rotina 
dos outros acusados”.

Os condenados podem recorrer 
da sentença.

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
Em razão de suas mortes, o 

juiz Bruno Montenegro reconhe-
ceu a extinção de punibilidade em 
relação à ex-governadora Wilma 
de Faria, ao ex-governador Iberê 
Ferreira de Souza, ao ex-senador 
João Faustino e à Marluce Olímpio 
Freire, tia de George Olímpio.

Juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas é o autor da sentença contra os seis réus

Justiça Estadual condena à prisão 6 réus 
envolvidos na “Operação Sinal Fechado”
Sentença é referente à primeira fase da Operação Sinal Fechado, deflagrada pelo MPRN em 2011, que apura suspeitas de 
fraude e corrupção dentro do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte, no período entre os anos de 2008 e 2011

Punição

Reprodução

Os prazos processuais da Jus-
tiça do Trabalho do Rio Grande do 
Norte serão retomados a partir do 
dia 4 de maio.

A determinação está no ato TR-
T21-GP Nº 54/2020, assinado pelo 
presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), 
desembargador Bento Herculano.

No ato, o presidente da Justiça 
do Trabalho no Rio Grande do Nor-
te ressalta “a natureza alimentar 
dos créditos trabalhistas e a neces-
sidade de dar curso aos processos 
afetados à Justiça do Trabalho”.

Ainda segundo Bento Hercula-
no, devido “à necessidade de ma-
nutenção do isolamento social para 
reduzir a possibilidade de contágio 
da Covid19”, permanecem sus-
pensas as audiências presenciais, 
que continuam a ser realizadas de 
forma virtual, realizadas exclusi-

vamente por meio da plataforma 
Google Meet.

No caso dos prazos processuais 

já iniciados, serão retomados no es-
tado em que estavam no momento 
da suspensão, “sendo restituídos 
por tempo igual ao que faltava pa-
ra sua complementação (art. 221 
do Código de Processo Civil)”.

Levando em conta um possível 
agravamento local ou regional da 
pandemia ou, mesmo, a precarie-
dade de acesso virtual ao processo, 
há a possibilidade de o magistrado 
suspender os prazos individual-
mente.

Ainda de acordo com o ato, as 
partes podem requerer, a qualquer 
tempo, a realização de audiência 
de conciliação, em processos tra-
mitando tanto no Tribunal Regio-
nal do Trabalho no Rio Grande dp 
Norte, tanto nas Varas do Traba-
lho quanto nos Cejuscs, os Centro 
Judiciário de Solução de Confl itos e 
Cidadania da Justiça do Trabalho.

Desembargador Bento Herculano

Prazos processuais no TRT serão 
retomados a partir de 4 de maio

Confirmação

José Aldenir/AgoraRN



A Secretaria de Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte (Sesap) re-
gistrou 224 profi ssionais da saúde 
com resultado positivo para Co-
vid-19 até esta segunda-feira (27). 
O número representa 26% do 857 
casos confi rmados em todo o esta-
do. Deste total, 126 trabalhadores 
estão curados.

Os números foram cobrados 
pelo Sindicato dos Trabalhadores 
em Saúde do Rio Grande do Norte 
(Sindsaúde), por meio de ofício, à 
Sesap, no último dia 23, pois “a vul-
nerabilidade dos trabalhadores da 
saúde está diretamente relaciona-
da às suas condições de trabalho, a 
exemplo da falta de equipamentos 
de proteção individual”, declarou 
Breno Abbott, Coordenador do 
Sindsaúde RN.

O Agora RN teve acesso ao le-
vantamento da Sesap. O documen-
to apresenta 31 médicos, 21 enfer-
meiros e 59 técnicos ou auxiliares 
de enfermagem infectados com a 
doença causada pelo novo corona-
vírus. Estes profi ssionais represen-
tam 49% do total. Outras 59 (26%) 
pessoas não tiveram a função in-
formada. Outros 26 estão divididos 
em categorias como assistente so-
cial, nutricionista e fi sioterapeuta.

A Sesap ressalta que os profi s-

sionais acometidos pela Covid-19 
no início da pandemia tiveram 
histórico de viagem ou contato fora 
do ambiente de trabalho com casos 
confi rmados.

Até esta terça-feira (28), três 
médicos potiguares morreram em 
decorrência da Covid-19.

O Sindsaúde entrou com uma 
ação judicial, no início de março, 
cobrando Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI) adequados e 
sufi cientes e criou um canal de de-
núncias para que os trabalhadores 
possam denunciar a falta de equi-
pamentos nos locais de trabalho. O 

sindicato informa que está orien-
tando os trabalhadores da saúde a 
se recusem de desenvolver ativida-
des profi ssionais na falta de mate-
rial ou equipamentos de proteção 
individual e coletiva defi nidos na 
legislação específi ca, conforme pre-
ceitua a legislação trabalhista.
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Quatro unidades de saú-
de de Natal passam a testar 
de forma rápida a detecção 
de anticorpos contra o novo 
coronavírus. Os testes terão 
público alvo profi ssionais sin-
tomáticos que trabalham nos 
serviços de saúde, segurança 
pública e pessoas com diag-
nóstico de síndrome gripal 
que residam no mesmo domi-
cílio desses grupos.

O procedimento para tes-
tagem será realizado através 
de agendamento telefônico. 
Ao identifi car síndrome gri-
pal, caracterizada por febre, 
acompanhada de tosse ou 
dor de garganta, coriza ou 
difi culdade respiratória, os 
profi ssionais podem entrar 
em contato através dos telefo-
nes 99665-7002 / 98117-8325 
/ 99906-3033 de segunda a 
sexta, das 8h às 20h.

A alegria e uma das prin-
cipais fontes de lazer de mi-
lhões de brasileiros em confi -
namento devido à pandemia 
de coronavírus já têm uma 
data prevista para acabar. 
Desde o mês passado boa par-
te dos canais pagos, inclusive 
alguns premium ou de opções 
especiais, estavam abertos 
para os assinantes de pacotes 
mais básicos.

Foi uma forma que ope-
radoras e canais encontra-
ram em apoiar a campanha 
#FiqueEmCasa. No entanto, 
a  gentileza já tem data para 
acabar: às 23h59 do dia 10 de 
maio, domingo. Essa é a data 
limite para o corte dos canais.

Quatro unidades 
de saúde de 
Natal recebem 
testes rápidos

Canais pagos de 
TV já têm data 
para fechar os 
sinais

Coronavírus

Televisão

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autorizou 
nesta terça-feira (28), por unani-
midade, a utilização  de testes rá-
pidos para diagnóstico de Covid-19 
em farmácias. 

A medida foi aprovada pela di-
retoria colegiada do órgão tempo-
rariamente e em caráter excepcio-
nal. Segundo a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, a autori-
zação exige que haja profi ssionais 
capacitados nesses estabelecimen-
tos para realizar os testes para a 
detecção da Covid-19.

Segundo o diretor-presidente 
do órgão, Antonio Barra Torres, 
que foi o relator da questão, a 
autorização de realização desses 
testes em farmácias é importante 
para aumentar o acesso da popu-
lação ao diagnóstico da Covid-19 e 

ampliar as frentes de detecção do 
vírus.

Somente a venda para esta-
belecimentos de saúde de testes 

diagnósticos para Covid-19  era 
permitida em farmácias, desde 
que o produto fosse regularizado 
na Anvisa. 

Ainda segundo a direção da 
Anvisa, há pelo menos 43 kits de 
testagem regularizados na agên-
cia. É possível checar se esses pro-
dutos estão autorizados no site da 
agência.

O relator destacou que a me-
dida perde a validade automati-
camente assim que o Ministério 
da Saúde suspender o estado de 
situação de emergência em saúde 
pública de importância nacional. 
Devido à urgência do tema, alguns 
trâmites usuais na aprovação de 
processos como esse foram dispen-
sados, como a realização de análise 
de impacto e a abertura de consul-
ta pública sobre o tema.  

Dos mais de 200 profi ssionais de saúde acometidos com a Covid-19 no RN, 31 casos são de médicos e 21 de enfermeiros

Anvisa aponta que já há pelo menos 43 kits de testagem de Covid-19 regularizados 

Profissionais de saúde representam 26% 
dos infectados com a Covid-19 no RN

Anvisa autoriza a utilização de exames 
de  detecção do coronavírus nas farmácias 

Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte já registrou 224 profissionais da área de saúde 
com resultado positivo para Covid-19; sindicato da categoria cobra melhores condições de trabalho

Perigo

Autorização

Paolo Miranda / AFP

Reprodução / TV Globo

Medida vai benefi ciar servidores

Reprodução / Ministério da Saúde
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Quase 50 dias após o surgimen-
to do primeiro caso de Covid-19 
no Rio Grande do Norte, em 12 de 
março, o quadro real sobre a do-
ença em terras potiguares ainda 
é desconhecido pelas autoridades 
de saúde. A avaliação é do mate-
mático potiguar Augusto Macêdo. 
Ele aponta que a falta de testagem 
em massa da população resulta em 
ampla subnotifi cação dos casos, o 
que pode trazer graves problemas 
para os hospitais públicos, já que o 
número de infectados pode ser bem 
maior do que o esperado.

O especialista também faz 
críticas a uma apresentação feita 
pela Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), do dia 7 de abril, 
sobre os cenários futuros da Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte. Em 
um quadro chamado de “cenário 
pessimista”, com 27% da população 
cumprindo as regras de isolamento 
social, o estado teria até a última 
segunda-feira (27) 334.762 infecta-
dos e 1.859 óbitos.

“O que tivemos? 832 contami-
nados e 45 mortes. Houve um erro 
na planilha da Sesap. Os números 
são obtidos imaginando um cres-
cimento constante, a cada quatro 
dias, o número de infectados fi ca-
ria multiplicado por 2,4. Isso não 
é possível de acontecer, pois nesse 
tipo de contaminação, podemos ter 
em uma primeira fase um cres-
cimento acelerado no número de 
infectados, mas haverá, a partir 
de determinado momento, uma 
segunda fase, com o decréscimo no 
número de infectados, pois como 
explicamos no texto, o número de 
susceptíveis (candidatos à infecção) 
vai diminuindo”, detalha.

Apesar de os números não se 
assemelharem ao cenário proposto 
pela Secretaria Estadual de Saúde, 
a situação do Rio Grande do Norte 
está longe de ser satisfatória, apon-
ta Augusto Macêdo. “Não dispor-
mos de medidas de qualidade para 
o número de infectados, temos uma 
subnotifi cação, pois o número de 
testes realizado é baixo. É possível 
afi rmar que estamos ainda na pri-
meira fase da contaminação, onde 
o número de infectados é uma cres-
cente, agora não podemos predizer 
quando ocorrerá o pico, e nem a 
sua magnitude. Maio e junho serão 
meses críticos, contudo, longe da 

previsão da Sesap”, explica.
Ainda de acordo com ele, que 

produziu um estudo sobre o com-
portamento analítico da Covid-19 
para a Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed), o pico 
da doença – a fase mais grave – vai 
ocorrer entre maio e junho. 

Ele alerta para a necessidade 
de ações para garantir ampliação 
da testagem, bem como do reforço 
às estruturas hospitalares. “Creio 
que em maio já teremos problemas, 
e sem a menor noção de quantos 
leitos precisaremos. Estamos em 
uma guerra, voando às cegas”, cri-
tica.

Segundo o professor Augusto 
Macêdo, o Rio Grande do Norte es-
tá na fase inicial da doença, com o 
crescimento gradativo de casos. 

“Ao ver os casos acumulados 
se percebe que estamos na fase 
1”, explica, de acordo com o estudo 
apresentado à Coopmed.

O matemático ressalta que a 
falta uma política consistente em 
relação à identifi cação dos infecta-
dos através de testes laboratoriais. 
Ele alerta que isso é um “fator im-
pedidor” de uma análise matemá-
tica mais precisa para a epidemia 
da Covid-19 em todo o Rio Grande 
do Norte.

Segundo a análise de Augusto Macêdo, exames laboratoriais mais precisos ajudariam em melhor combate à Covid-19 no RN

Falta de testes causa subnotificação de 
casos de Covid-19 no RN, aponta estudo
Análise feita pelo matemático Augusto Macêdo avalia que a falta da testagem massiva da população dificulta o entendimento 
da doença no RN; especialista também faz críticas à modelagem de cenários epidemiológicos apresentados pela Sesap

Análise

Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria

de Proteção Individual 
(EPI) para distribuir aos 
profi ssionais de saúde. 
As doações dos 
equipamentos foram 
direcionadas aos profi ssionais 
que atuam em unidades 
hospitalares, onde a 
cooperativa tem atuação. 
A ação faz parte do 
compromisso com a 
vida, lema que norteia as 
atividades da Coopmed
Os médicos benefi ciados 
com os EPIs manifestam seu 
agradecimento nas redes 
sociais. Hospitais como Santa 
Catarina, Walfredo Gurgel, 
Samu Natal e Metropolitano, 
Deoclécio Marques, Hospital 
Municipal, Hospital dos 
Pescadores, Maternidade 
Araken, Maternidade Leide 
Morais, Hospital Maria Alice, 
Hospital de Macaiba, Hospital 
de São José de Mipibu, 
diversas UBSs e UPAs de 
Natal foram contempladas 
com a ação.
De acordo com a Coopmed, 
mais de 1 mil profi ssionais 
da saúde terão acesso aos 
insumos. “Nós adquirimos 
máscaras, álcool em gel, 
material de limpeza para 
superfícies, material de 
higienização pessoal, óculos 
de segurança, capotes, 
toucas, luvas, espaçadores e 
termômetros digitais laser”, 
fi naliza Victor Vinicius, atual 
presidente da Cooperativa 
Médica do Rio Grande do 
Norte.

ESTUDO PEDE GARANTIAS À 
PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA 
SAÚDE
O estudo analítico sobre a Covid-19 
do matemático Augusto Macêdo 
aponta que a pobreza dos dados 
de campo – e a sua irregularidade, 
fruto provavelmente da difi culdade 
de realização de testes – resulta 
em “um imenso problema para a 
gestão de leitos e a aquisição de 
insumos”.
O documento, que foi publicado 
no site da Coopmed, cobra 
boas condições de trabalho, 
principalmente no que se 
refere aos equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). A 
medida é necessária em razão 

da rápida disseminação do vírus, 
especialmente na fase inicial.
Cuidados com as escalas 
profi ssionais, principalmente nos 
meses de maio, junho e julho, 
pois a demanda vai aumentar 
consideravelmente. A entidade 
teme pelo aumento no afastamento 
dos profi ssionais do local de 
trabalho, em razão dos riscos 
relacionados com a doença: 
integrantes de grupos de risco, 
stress e outras doenças.

IMPORTÂNCIA DO ISOLAMENTO
Augusto Macêdo reforça, ainda, 
que o isolamento social diminui o 
pico da epidemia. A redução no 
deslocamento de pessoas reduz o 

número de contágio, faz com que 
o alcance do número máximo de 
contaminados ocorra em prazo 
posterior e permite, com isso, que 
a rede pública de saúde possa se 
preparar para receber o aumento 
dos casos graves.
De modo mais simplista, como 
forma de exemplifi car a importância 
do isolamento social, é que quem 
foi infectado pela Covid-19, fi cou 
isolado e se curou, passa a não 
transmitir mais a doença.

COOPMED DOA EQUIPAMENTOS 
PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A Cooperativa Médica do Rio 
Grande do Norte (Coopmed) 
adquiriu esta semana Equipamentos 

ESTUDO PEDE GARANTIAS À 
PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA 
SAÚDE
PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA 
SAÚDE
PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA 

O estudo analítico sobre a Covid-19 
do matemático Augusto Macêdo 
aponta que a pobreza dos dados 
de campo – e a sua irregularidade, 
fruto provavelmente da difi culdade 
de realização de testes – resulta 
em “um imenso problema para a 
gestão de leitos e a aquisição de 
insumos”.
O documento, que foi publicado 
no site da Coopmed, cobra 
boas condições de trabalho, 
principalmente no que se 
refere aos equipamentos de 
Proteção Individual (EPI). A 
medida é necessária em razão 

forma de exemplifi car a importância 

adquiriu esta semana Equipamentos 
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O isolamento social tornou-se uma das 
principais medidas de prevenção à Co-
vid-19. A recomendação para a popu-

lação é fi car é casa. No entanto, quando houver 
necessidade de sair, é necessário tomar uma série 
de cuidados para evitar a transmissão da doença.

Saiba como se proteger da 
Covid-19 ao sair de casa 

Prevenção

CONFIRA OUTRAS 
DICAS IMPORTANTES:

>>Não use relógio, anéis 
e pulseiras para facilitar a 

higienização das mãos. Prenda 
o cabelo.

>>Se for utilizar transporte 
público, siga a etiqueta 
respiratória ao tossir ou 

espirrar.

>>Evite tocar em qualquer 
objeto ou superfície.

>>Leve lencinhos 
descartáveis e, se possível, 

use-os para tocar superfícies 
de uso comum, como 
maçanetas. Se não for 

possível, higienize as mãos 
em seguida com álcool em 

gel.

>>Após o uso de lenço de 
papel, descarte-o no lixo.

>> Não cumprimente as 
pessoas com aperto de mão, 

beijo e abraço.

>>Após utilizar dinheiro ou 
cartão, lave as mãos com 

água e sabão. Caso não seja 
possível, utilize álcool em gel 

70%.

>> Não toque o rosto, 
especialmente olhos, boca e 
nariz antes de higienizar as 
mãos com água e sabão.

>>Mantenha distância de, 
no mínimo, dois metros das 

pessoas. Principalmente 
daquelas que estiverem 

tossindo e/ou espirrando.

>>Não faça desinfecção do 
carro por fora. Feche a porta 

e siga a viagem.

SUPERMERCADOS 
E BANCOS

A ida ao supermercado ou 
bancos, por exemplo, deve 
ser planejada para que o 
tempo de permanência 

no estabelecimento seja o 
menor possível.

ATENÇÃO AO VOLTAR DA RUA
Quando voltar para casa, 

tire os sapatos e, caso seja possível, 
deixe-os do lado de fora. Objetos 

como bolsa, carteira e chaves devem 
ser guardados em uma caixa. Depois 
tome um banho e higienize as mãos 

antes de tocar em superfícies ou 
móveis. As roupas usadas devem ser 
lavadas. Faça a higienização de frutas 

e verduras antes de colocá-las na 
geladeira.

LIMPEZA DA CASA
Limpar a casa faz toda a diferença neste 

período de quarentena. Christianne Takeda 
ressalta que a limpeza seja feita uma vez 

ao dia. “A limpeza da casa é uma forma de 
proteção. É necessário abrir portas e janelas, 
varrer a casa e utilizar um pano úmido com 
água sanitária, respeitando as instruções na 

embalagem do produto. É fundamental limpar 
a superfície dos móveis com álcool 70% e 

as maçanetas de portas com água sanitária 
diluída em água. Adotando essas medidas 

todos fi cam mais protegidos”, explica a 
especialista.

CUIDADO COM AS ROUPAS
Ao voltar para casa, coloque as roupas 

para lavar. Mergulhe-as por quinze 
minutos em uma solução feita com 
quatro colheres de sopa de água 

sanitária e um litro d’água. Em seguida, 
faça o enxágue com água corrente. Os 
produtos não comestíveis podem ser 
limpos com álcool 70%, que também 
é efi caz na limpeza de embalagens 
como caixa de leite, sacos de arroz, 

feijão e macarrão.
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplifi cada, 
com prazo de validade até 24/04/2021, em favor do empreendimento para Extração mineral de Saibro (piçarro) em 
uma área de 19,93 hectares, localizada no Lote 10 e 31 – Vila Guanabara, Zona Rural do município de Serra do 
Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.092.799/0001-81 torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Simplifi cada – LS, para extração de SAIBRO numa área de 40,00 (há) zona rural do Município de Pedra Preta/RN. 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplifi cada, 
com prazo de validade até 24/04/2021, em favor do empreendimento para Extração mineral de Saibro (piçarro) em 
uma área de 19,97 hectares, localizada no Lote 10 – Vila Alagoas, Zona Rural do município de Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplifi cada, 
com prazo de validade até 24/04/2021, em favor do empreendimento para Extração mineral de Saibro (piçarro) em 
uma área de 40,00 hectares, localizada no Lote 54 – Vila Espirito Santo, Zona Rural do município de Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simplifi cada, 
com prazo de validade até 24/04/2021, em favor do empreendimento para Extração mineral de Saibro (piçarro) em 
uma área de 9,94 hectares, localizada no Lote 37 – Vila Espirito Santo, Zona Rural do município de Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO MAISA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 13.771.358/0001-60, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a RLO para o posto de combustível, localizado na Rod. BR 304, km 09, n.1219, Zona Rural, Mossoró/
RN, CEP 59.649-899.

Francisco Lucieudes da Silva
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia Nº 2020-
148325/TEC/LP-0008,  com prazo de validade até 27/04/2022, em favor do empreendimento Subestação Elevadora 
(34,5/230 kV) SE  Afonso Bezerra – SE Açu II, localizada nos imóveis rurais Santa Zélia e Cruzeiro, do município 
de Macau/RN. 

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

SULNORTE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 10.698.587/0001-08, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para 
uma empresa com atividade de revenda de combustíveis líquidos, localizada na BR 304 KM 52, S/N, Zona Rural, 
CEP: 59.619-218, Mossoró/RN.

FRANCISCA PEREIRA DA COSTA FERREIRA
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação 
para uma Subestação Elevadora 34,5/230 KV, denominada SE  Afonso Bezerra – SE Açu II, localizada nos imóveis 
rurais Santa Zélia e Cruzeiro, do município de Macau/RN. 

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

Vereadores que integram a 
Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara Municipal de Natal 
visitaram, nesta terça-feira (28), a 
Escola Municipal Celestino Pimen-
tel, na Cidade da Esperança, zona 
Oeste, que está funcionando como 
abrigo provisório que a prefeitura 
abriu durante a pandemia do coro-
navírus para acolher a população 
em situação de rua.

Além desta, a Escola Munici-
pal Santos Reis, na zona Leste, 
também funciona como abrigo 
provisório oferecendo à população 
de rua refeições, imunização e 
outras atividades de convivência, 
em parceria com outras secreta-
rias, como a de Saúde e a de Es-
porte e Lazer.

Maurício Gurgel (PV), que 
também coordena a Frente Parla-
mentar em Defesa da População 
de Rua, destacou a necessidade de 
estender o atendimento para um 
número maior de pessoas na mes-
ma situação. 

Já para a vereadora Júlia Ar-
ruda (PCdoB), “trata-se de pessoas 

com mais chances de contrair e de 
disseminar o vírus, por isso, preci-
sa chegar às que ainda estão nas 
ruas o banho solidário, a conscien-
tização, a imunização”.

A secretária de Assistência So-
cial, Andrea Dias, explicou que logo 
no início da pandemia houve a prio-
ridade na assistência às pessoas de 

rua com os dois abrigos nestas es-
colas, além do Albergue Municipal 
e Centro POP, que funcionam todo 
o ano. “A ideia é isolar estas pesso-
as em locais seguros, dando-lhes 
todo o atendimento necessário. Por 
outro lado, continuamos com a cen-
tral de atendimento para fazer as 
abordagens nas ruas”, pontuou.

Vereadores de Natal visitaram estrutura de abrigo temporário na zona Oeste

Aulas transmitidas em plataforma digital

Comissão da Câmara fiscaliza ações 
de acolhimento à população de rua
Vereadores visitaram a Escola Municipal Celestino Pimentel, na Cidade da 
Esperança, que foi transformado em abrigo temporário para a pandemia

Visita

Vlademir Alexandre / CMNAT

Reprodução / Pref. SGA

Prefeitura de Macaíba faz a  
entrega de cestas básicas

Auxílio

A prefeitura de Macaíba 
fez a entrega de cestas básicas 
para alunos contemplados pe-
las ações do Programa Segun-
do Tempo Forças do Esporte 
(PROFESP). A ação aconteceu 
na sede do Grupamento de Fu-
zileiros Navais de Natal (Gp-
tFNNa), na última sexta-feira 
(24).

No total, serão 100 alunos 
benefi ciados por intermédio do 
grupamento, já que no período 
da tarde, mais 50 pais estarão 
recebendo as cestas, que foram 
fi nanciadas com recursos do 
governo federal destinados à 
operacionalização desse pro-
grama, que encontra-se tem-
porariamente suspenso em 
virtude da pandemia do novo 
coronavírus. Os alunos perten-
cem ao Educandário Venera 
Dantas De Medeiros, localiza-
do no distrito de Mangabeira, 
zona rural de Macaíba.

O prefeito Fernando 
Cunha prestigiou o ensejo, que 
foi protagonizado pela Tenente 

Úrsula Meneses, Relações Pú-
blicas da Marinha do Brasil, 
representando o comandante 
da unidade, Capitão de Fraga-
ta – Marco Antônio Prudêncio, 
que por motivos de força maior 
não pôde comparecer. Acom-
panhando o gestor municipal, 
estava o secretário municipal 
de Cultura e Turismo, Marcelo 
Augusto Bezerra.

Desde o ano de 2013, o Pro-
grama Segundo Tempo Forças 
do Esporte, mediante uma 
parceria entre a Marinha do 
Brasil e a Prefeitura de Maca-
íba, está proporcionando uma 
formação social digna para 
centenas de crianças e adoles-
centes do município.

No programa, durante todo 
o ano letivo, os alunos realizam 
atividades esportivas como fu-
tebol, futsal, vôlei, atletismo 
e natação, além de aulas de 
reforço nas disciplinas de ma-
temática e português e visitas 
a navios. Tudo isso em regime 
de contraturno. 

Com a suspensão das aulas 
presenciais, devido as medidas de 
prevenção ao novo coronavírus,  a 
Secretaria de Educação iniciou o 
projeto “Fala Mais”. O mecanismo 
tem utilizado plataformas digitais 
para compartilhar conteúdos com 
os estudantes. Entre as ferramen-
tas utilizadas, as redes sociais es-
tão permitindo compartilhamento 
de materiais, como as apostilas 
digitais entre alunos e professores. 
Outro mecanismo são as videoau-
las transmitidas pela plataformas 
digitais – e que fi cam gravadas pa-
ra os alunos.

Projeto “Fala Mais” 
promove aulas 
online durante 
isolamento 

São Gonçalo do Amarante
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Sistema prisional do RN inicia 
a produção de máscaras

RN + Protegido

A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (Seap) deu 
início na segunda-feira (27) a 
um projeto de ressocialização 
através da costura industrial, 
na qual as internas da Peniten-
ciária João Chaves vão produ-
zir máscaras para serem distri-
buídas à população carente. 

Nessa primeira etapa serão 
produzidas 25 mil máscaras 
para ajudar na prevenção e 
combate ao novo Coronavírus 
(Covid-19). Outras duas uni-
dades, com igual capacidade de 
produção, entrarão em opera-
ção no início de maio. 

O titular da Seap, Pedro 
Florêncio Filho, explica que 
foram instaladas 10 máquinas 
industriais na João Chaves 
Feminina, através de parceria 
com o Departamento Peniten-

ciário Nacional (Depen), e que 
os insumos foram doados pela 
indústria têxtil do RN. 

A mão de obra conta com 
25 internas capacitadas no pri-
meiro semestre desse ano em 
curso de costura industrial com 
o Senai. “O mais importante é 
o trabalho social que está sendo 
desenvolvido aqui e em outras 
unidades do sistema prisional 
do Estado”, disse Pedro Florên-
cio. 

Toda produção será encami-
nhada para a Rede Solidarieda-
de “RN + Protegido”, que fará 
a doação à população carente. 
“Essa é mais uma oportuni-
dade que estamos recebendo 
e vamos abraçá-la com todas 
as forças. Estamos felizes em 
poder ajudar”, disse a interna 
Marta Figueiredo. 

Em menos de um mês de de-
cretada pandemia global em razão 
da Covid-19, a indústria do turis-
mo no Brasil perdeu cerca de R$ 
14 bilhões e tem afetado hotéis, 
pousadas, restaurantes e, claro, 
profi ssionais autônomos formais 
e informais que atuam no setor, 
como guias de turismo, bugueiros, 
balseiros, dentre outros. Diante 
deste cenário preocupante, a Agên-
cia de Fomento do RN (AGN) criou 
condições especiais de crédito para 
profi ssionais do setor.

Os profi ssionais formalizados, 
ou seja, que possuem registro como 
Microempreendedor Individual e 
estiverem inseridos no Cadastro de 
Prestadores de Serviços Turísticos 
do Mtur (Cadastur) terão acesso ao 
programa Microcrédito do Empre-
endedor Potiguar com direito a cré-
dito de até R$ 12 mil e uma carên-
cia de até seis meses para realizar 
o pagamento. O cadastro é gratuito 
e pode ser realizado no endereço 
eletrônico www.cadastur.turismo.
gov.br. A homologação do registro é 
feita em até cinco dias úteis.

Já os profi ssionais que atuam 
no setor de maneira informal, pas-
sarão a ser benefi ciados com um 

novo limite de crédito e uma carên-
cia ampliada dentro do programa. 
Antes com valores de fi nancia-
mento de até R$ 3 mil e carência 
de três meses, o limite passou até 
R$ 6 mil e a carência ampliada pa-
ra seis meses. Esses profi ssionais 

precisarão comprovar a atuação no 
segmento.

Para a diretora-presidente da 
AGN, Márcia Maia, a decisão por 
ampliar a carência, além dos va-
lores do fi nanciamento, se deve ao 
ritmo mais lento que a atividade 

turística deverá ter no processo de 
retomada em relação a outros se-
tores da economia e a necessidade 
de capital de giro para manutenção 
dos profi ssionais e do próprio negó-
cio.

“O setor do turismo envolve de-

zenas de atividades diferentes nu-
ma cadeia dinâmica, responsável 
por distribuir renda, gerar empre-
gos e que, sem dúvida, é uma das 
mais impactadas pela pandemia 
global em função do novo coro-
navírus. Por isso, temos buscado 
alternativas diversas através de 
medidas que minimizem esse im-
pacto sobre os empreendedores e 
possam auxiliar na preservação 
dos empregos no setor”, afi rmou a 
diretora-presidente.

As condições exclusivas para 
profi ssionais com atividades liga-
das diretamente à cadeia da ati-
vidade turística estão disponíveis 
a partir desta segunda-feira e são 
válidas para contratos de fi nancia-
mento assinados até 30 de junho de 
2020.

O prazo para quitação das par-
celas é de 12 meses para informais 
e de 24 meses para os profi ssionais 
formalizados. A taxa de juros varia 
de 1,5% a 1,7% ao mês a depender 
da natureza do fi nanciamento. O 
cliente que efetuar o pagamento 
em dia terá um bônus de adim-
plência, ou seja, os juros serão sub-
sidiados pela própria Agência e não 
serão cobrados.

Para os profi ssionais informais, segundo a AGN, o novo limite de crédito passou de R$ 3 mil para R$ 6 mil 

AGN amplia crédito e carência para os 
profissionais da cadeia turística no RN
Empreendedores terão acesso ao programa de microcrédito com direito a crédito de até R$ 12 mil e uma carência de até seis 
meses para realizar o pagamento; novas condições estão disponíveis para profissionais formais e informais do setor do turismo

Apoio

Reprodução / Governo do RN

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) lançou nesta terça-feira (28) 
uma campanha para regulariza-
ção eletrônica do título de eleitor. 
Diante da pandemia do novo coro-
navírus e o fechamento dos cartó-
rios eleitorais, o TSE pede que os 
eleitores resolvam as pendências 
no documento de forma eletrônica, 
no site criado pelo tribunal.

O prazo vale para quem tem o 
título e para jovens de 16 anos que 
vão votar pela primeira vez e que-
rem solicitar o documento. 

Os eleitores que estiverem com 
pendências no documento não po-
derão votar nas eleições de outu-
bro, quando serão eleitos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores nos 
5.568 municípios do país.

Com o fi m do prazo, o cadastro 
eleitoral será fechado e nenhuma 
alteração será permitida, somen-

te a impressão da segunda via do 
título será autorizada. A medida é 
necessária para que a Justiça Elei-

toral possa saber a quantidade de 
eleitores que estão em dia com o 
documento e poderão votar.

No ano passado, 2,4 milhões de 
títulos foram cancelados porque os 
eleitores deixaram de votar e jus-
tifi car ausência por três eleições 
seguidas. Para a Justiça Eleitoral, 
cada turno equivale a uma eleição.

Além de fi car impedido de 
votar, o cidadão que teve o título 
cancelado fi ca impedido de tirar 
passaporte, tomar posse em cargos 
públicos, fazer matrícula em uni-
versidades públicas, entre outras 
restrições.

Dia 6 de maio é o último dia 
para o eleitor regularizar sua situ-
ação para poder votar nas Eleições 
Municipais de 2020. Em razão da 
pandemia, os serviços eleitorais 
presenciais foram suspensos. Mas 
a Justiça Eleitoral não parou.

Regularização se encerra em 6 de maio

TSE lança site para a regularização 
eletrônica do título de eleitor

Facilidade

Divulgação / TSE
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em memórias   
Viagens
Natalense Áurea Serafim, de 25 anos, já conheceu 16 estados brasileiros e outros quatro
países. Entre fotos e lembranças, o próximo destino já está marcado para depois da pandemia

Nathallya Macedo
Subeditora de Online

Uma jovem que sempre quis 
conhecer o mundo: as diferentes 
pessoas, culturas e paisagens. 
E, nos últimos anos, foi isso que 
a natalense Áurea Serafi m fez. 
Viajou, teve novas experiências e 
observou a realidade com outros 
olhos. Agora, durante o período 
de isolamento social, ela relem-
bra os momentos distantes com 
carinho e já planeja qual será o 
seu próximo destino.  

Em 2015, Áurea fez o pri-
meiro mochilão pelo Nordeste. 
”Fui de ônibus, parei em todas 

as capitais e acampei. Sempre 
foi minha prioridade conhecer 
a nossa região e os lugares que 
permitem ter contato com a na-
tureza, com a praia...”. A partir 
daí, a jovem continuou guardan-
do dinheiro dos estágios que fazia 
e conseguiu conhecer 16 estados 
brasileiros.  

Já a hora de sair do Brasil 
chegou em 2018, quando a nata-
lense fez um mochilão pela Bolí-
via, Chile, Argentina e Paraguai. 
“A América Latina é incrível! 
Acredito que esses países vizi-
nhos guardam muito da nossa 
história. Na Bolívia, eu conheci o 
Salar de Uyuni, que é o maior e 

mais alto deserto de sal do mun-
do. Fui também para o Deserto de 
Atacama, no Chile, que é o deser-
to mais árido que temos”, contou.   

A última viagem antes da 
pandemia do novo coronavírus foi 
para o Norte do país, em dezem-
bro do ano passado. Áurea deci-
diu vivenciar o Pará e o Amazo-
nas: “foi muito emocionante estar 
no meio do ambiente da fl oresta, 
dos rios, coisa que a gente sem-
pre vê pela TV. Mas ter o contato 
próximo traz uma energia muito 
diferente”, disse.   

Do Pará para o Amazonas, 
a viagem foi feita de barco. “Fo-
ram três dias pelo rio Amazonas, 

observando a vida ribeirinha. Vi 
tudo por outro ângulo, diferente 
do turístico. Eu convivi, ouvi e 
aprendi com as pessoas que mo-
ram lá. Cultura, clima e culinária 
diferentes: era essa a minha von-
tade”.  

“Fiquei alguns dias em Iran-
duba, uma cidade muito carente 
no interior do Amazonas, traba-
lhando em uma ONG que atende 
idosos em situação de vulnerabili-
dade. Lá, auxiliei os cuidadores e 
conversei bastante com os idosos, 
que realmente precisavam de 
atenção. A sensação de colaborar 
de alguma forma é maravilhosa”, 
relatou. 

>>
Turismo local 
No Rio Grande do Norte, 
a jovem já visitou vários 
lugares. “Amo a região da 
Serra, do Seridó. E gosto 
muito do Litoral Norte. 
Meu lugar favorito é a 
praia de Genipabu. Acho 
que o nosso estado tem 
um potencial enorme 
de turismo, que vai além 
das praias. Temos muitas 
trilhas e lugares para serem 
explorados no interior”, 
disse.  

>>
Depois da pandemia 
Áurea precisou desmarcar 
uma viagem que 
aconteceria neste mês por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus. Ela iria visitar 
Salvador, na Bahia, pela 
quinta vez. “Mas quando 
tudo isso passar, vou voltar 
lá. Também pretendo subir 
o Monte Roraima, na tríplice 
fronteira entre o Brasil, 
Venezuela e Guiana”.  Encontro dos rios Negro e Amazonas Alter do Chão, no Pará Caverna do Maroaga (AM) Comunidade de Jamaraquá, no Pará

Geiser Sol de la Mañana, na Bolívia
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Procure manter sigilo de seus planos até que estejam 
prontos para ser executados. Talvez uma das funções 
que exerce no trabalho chegue ao fi m. Na paquera, os 
astros revelam que hpa chances de que seu próximo 
amor seja alguém próximo: um vizinho.

A Lua favorece a intuição, o que leva você a exercitar 
sua sensibilidade e aprimorar seus métodos de 
trabalho. Na paquera, quem irá despertar seu 
interesse será alguém inteligente sem ser orgulhoso. 
A relação afetiva pede mais aventura e descobertas.

Momento favorável para empreender com grandes 
chances de sucesso. Aproveite e revise seu plano de 
ação para deixá-lo perfeito. Amigos vão dar suporte 
emocional nos momentos de difi culdade. Uma pessoa 
inteligente e sociável poderá entrar em sua vida.

Dia agitado no trabalho, com imprevistos surgindo e a 
necessidade de pensar em medidas criativas e rápidas. 
Talvez precise ajustar suas opiniões à forma de pensar dos 
outros. Na vida a dois, é importante reforçar o diálogo. 
Pode ser necessário se adaptar a novas situações .

Pegue leve no trabalho para evitar o estresse. Poderá 
ter uma ideia iluminada que deverá valorizar sua 
atuação profi ssional. Na paquera, é provável que 
conheça alguém superatraente. No romance, talvez 
role uma divergência nas crenças e valores.

Ainda há tempo para lidar com os ‘incêndios’ no seu serviço 
antes de a semana terminar. A Lua pode trazer problemas 
que você tem evitado lidar e que devem mexer com seu 
emocional. Aqueles caminhos pelos quais passa todos os 
dias podem ser trilhados por alguém que se interessa.

Você estará sensível e, como uma antena parabólica, 
saberá captar as energias do ambiente. No seu 
emprego, terá intuição para agir em situações 
complicadas. Essa sensibilidade poderá ser útil na 
paquera, pois você estará receptivo(a).

Aperfeiçoe seu trabalho para obter mais lucro. Quem 
trabalha em cargo de chefi a deve ser favorecido (a) 
pelos astros. Nas fi nanças, Marte impulsiona seu 
desejo de ganhar dinheiro para adquirir coisas úteis. 
Na paquera, poderá iniciar um relacionamento.

Existe uma percepção clara do que deve mudar em 
sua forma de trabalhar e dos recursos que dispõe para 
isso. A Lua favorece mergulhos de alma e refl exões. Os 
astros avisam que, mesmo em isolamento, pode rolar 
um papo com uma pessoa interessante.

Como a rotina profi ssional pode estar pesando, a 
dica é buscar algo diferente para fazer. Momentos 
de silêncio ajudarão também. Na paquera, poderá 
se apaixonar por alguém que o(a) valorize, mas você 
deve tomar a iniciativa e chegar junto. 

Profi ssões ligadas a informática, marketing, 
administração, bem-estar e beleza estão 
favorecidas. Na saúde, reorganize sua vida pessoal 
de forma que consiga um espacinho para praticar 
exercícios físicos. 

No trabalho, os astros revelam oportunidades 
para quem trabalha com seriedade e atenção à 
natureza. Na vida pessoal, aproveite o dia para 
deixar a casa mais bonita, transformando-a em um 
verdadeiro lar com harmonia. 

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)

Band adota tática de sobrevivência 
para manter programas no ar

Na semana passada, a Band promoveu 
reuniões com diretores de programas e não 
escondeu a difícil situação de ninguém. Devido 
aos efeitos do coronavírus na economia e, 
consequentemente, a fuga de anunciantes, 
medidas deveriam ser adotadas para evitar 
cancelamentos na grade.

A surpreendente demissão de Silvia Poppovic 
do “Aqui na Band” entrou nessa conta. A saída 
dela, informa-se, foi necessária para arredondar 
o centro de custos do programa e evitar o 
desligamento de 17 profi ssionais.

Essa “tática de sobrevivência”, internamente 

chamada de “reestruturação”, também será 
colocada em prática em outros departamentos 
visando sempre a manutenção dos produtos.

Anteriormente, o Grupo Band já havia 
determinado a redução dos valores recebidos 
por PJs, os que prestam serviços como 
pessoas jurídicas em 25% pelos próximos três 
meses. Medida que atinge, em sua maioria, 
apresentadores de programas e telejornais, 
repórteres do jornalismo e praticamente todos os 
profi ssionais de microfone do departamento de 
esportes, além de membros da alta direção, com 
recebimentos acima de 10 mil reais.

DE VOLTA
Carla Cecato retoma seus 

trabalhos na Record e apresenta 
o “Fala Brasil” do próximo 
sábado. Também fi cará sob sua 
responsabilidade o plantão sobre 
coronavírus (boletins durante a 
programação) no domingo.

LIVE
Os testes deram certo 

e a Record, na noite desta 
quarta-feira, vai realizar a 
fi nal, ao vivo, do “The Four”. 
Xuxa apresentando, com os 
jurados e o público participando 
normalmente.

PADRÃO
O formato “Cereja do Bolo”, 

com revelação de bastidores, 
também será adotado para o 
“Fábrica de Casamentos”.A 
televisão da Inglaterra, informa o 
SBT, já explora essa situação. 

REESTRUTURAÇÃO
Com o coronavírus provocando 

estragos na economia, a direção 
da Rede TV! se viu obrigada a 
promover cortes de funcionários.
Algumas dispensas aconteceram 
na última segunda-feira.

E OUTRA
A direção da Rede TV! já 

havia informado corte de 33% 
nos recebimentos dos contratados 
como pessoas jurídicas, valores 
iguais ou superiores a 20 mil 
reais.Agora, também pelo 
mesmo período de três meses, a 
medida se estende a todos os PJs, 
independentemente de valores, 
com reduções que variam de 5% 
a 33%.

Bate-Rebate
Estreia de Matheus Ribeiro no “DF Record” está confi rmada para a próxima segunda-feira, como apresentador e 
editor. Fernando Morgado e Luiz Artur Ferraretto acabam de lançar o e-book gratuito “Covid 19 e comunicação, 

um guia prático para enfrentar a crise”...Traz dicas para emissoras e profi ssionais trabalharem durante a pandemia...
Tudo feito respeitando as normas da OMS.A live da Ivete Sangalo chegou a 36.204.956 pessoas, considerando só 
os canais lineares da Globo...No próximo sábado, depois de “Fina Estampa”, será a vez de Alok, considerado um 

dos maiores da música eletrônica no Brasil e no mundo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

CENÁRIO DIFERENTE
O mais curioso em toda 

essa situação, com demissões 
de funcionários e cortes de 
salários, é que os pátios da Rede 
TV! estão quase que totalmente 
ocupados por carros novos.
Todos sendo comprados para 
realização dos sorteios, que já 
acontecem em vários horários 
da programação. Esquisito isso. 
Tiram salários de um lado, 
compram prêmios do outro.

RECORD INFORMA
Não existe esse papo de 

antecipar a produção de “A 
Fazenda”.Trabalhando com 
o melhor dos cenários, essa 
estreia continua programada 
para setembro, assim como 
existe o desejo de voltar a 

gravar novelas no segundo 
semestre.

A PROPÓSITO
“Jesus”, produção da Record, 

estreia na Telefe, segunda-
feira que vem, às 22h. Inédita 
lá.Vale recordar que “Os Dez 
Mandamentos” e “Avenida 
Brasil” são consideradas as 
novelas brasileiras de maior 
sucesso na Argentina. 

POR PARTES
O esporte do Grupo Globo 

continua operando com 
capacidade reduzida.Metade 
do seu pessoal foi colocada em 
férias no último dia 15 e deve 
retornar às atividades nesta 
quinta-feira. Os outros 50% 
saem no dia 1º.

GRAVANDO Com as gravações de “As Aventuras de Poliana” 
paralisadas, o SBT decidiu movimentar parte da equipe da 
dramaturgia no programa “Bake Off – A Cereja do Bolo”, 
com estreia sábado às 22h30. O primeiro piloto foi realizado 
segunda-feira com Nadja Haddad (foto) e Beca Milano e vai 
mostrar os bastidores e segredos do reality gastronômico.

Nadja Haddad / Crédito Reprodução
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O deputado estadual Kelps 
Lima denunciou em suas 
redes sociais, nesta terça-feira 
que a Prefeitura de Natal 
ainda não pagou os músicos 
que tocaram no Carnaval 
2020 em Natal.

“Não estou falando 
dos músicos com cachês 
milionários, artistas de fora 
do Estado. Esses todos já 
receberam. Estou falando do 
cidadão simples, que mora 
na Zona Norte, Quintas, 
Rocas, Alecrim... Que 
tocaram em bandas marciais 
e em pequenos blocos. Essas 
pessoas estão desempregadas, 
sem oportunidade na 
pandemia”, afi rmou o 
parlamentar, que completou: 
“É uma vergonha a forma 
como você trata o artista 
local”, disse o deputado, para o 
prefeito Álvaro Dias.

IRÔNICO
Na mesma denúncia, 

Kelps Lima lembrou que “na 
pandemia, o prefeito só se 
preocupou com a sua família”. 
O parlamentar se referiu à 
tentativa de contratação, por 
R$ 19 milhões e sem licitação, 
de um parente de Álvaro 
Dias para prestar serviço à 
Prefeitura.

POSIÇÃO
“Não se pode permitir 

que a parcela mais pobre da 
população, ao buscar acesso 
ao benefício emergencial 
do governo federal, corra 
riscos de se contaminar com 
a covid-19”. É assim que se 
posiciona a chefe do Ministério 
Público Federal (MPF) do 
RN, Cibele Benevides, que 
considera graves as situações 
de aglomerações provocadas 
no momento do pagamento do 
coronavoucher nas agências 
da Caixa Econômica Federal.

PARCERIA NECESSÁRIA
Na opinião da procuradora-

chefe, “nesse momento de 
crise na saúde pública, é 
essencial a colaboração entre 
os órgãos para encontrar 
soluções que reduzam a 
exposição ao vírus”.

AÇÃO
Diante disso, o MPF tem 

procurado fazer a sua parte.
“Fiz reunião sexta passada 

com inúmeros representantes de 
órgãos, instituições, prefeituras, 
visando uma cooperação entre 
Caixa e Prefeituras na solução 
das aglomerações. Estamos 
tendo ótimos resultados e 
feedbacks das prefeituras, e, 
se Deus quiser, conseguiremos 
organizar as fi las”, disse 
Benevides.

RÁPIDAS 
•Paulo Skaf, o presidente da Fiesp, foi denunciado pelo 
Ministério Público por propina de R$ 5,1 milhões. O 
detalhe: ele sempre foi um dos maiores incentivadores de 
Jair Bolsonaro.
•Se tem algum setor que não está sofrendo com a 
pandemia do corona vírus é o dos bancos. O Santander, 
por exemplo, teve lucro de 10,5% no 1º trimestre deste 
ano.
•Ministro do STF Celso de Mello ao abrir inquérito para 
apurar denúncias de Moro contra o presidente: “Ninguém, 
absolutamente ninguém, tem legitimidade para transgredir 
e vilipendiar as leis e a Constituição de nosso País”.
•Wuhan, na China, onde começou a pandemia de 
coronavírus, deu alta nesta terça a todos os pacientes de 
covid-19. E só agora os alunos poderão voltar às aulas em 

1 |No meio da quarentena contra o coronavírus, 
a ex-prefeita de Natal Micarla de Souza
comemorou 50 anos de vida. Parabéns!

2|A designer Palone Leão revelou em suas redes 
sociais que já prepara a coleção da sua Palone 
Design em comemoração ao Dia das Mães

3 |Vereador Dickson Júnior é mais um adepto 
das ferramentas de comunicação para manter a 
interatividade com as comunidades de Natal e dar 
prosseguimento aos trabalhos parlamentares

4 |O deputado estadual Hermano Morais é mais 
um político potiguar a enfrentar a Covid-19. Ele 
mantém a presença nas sessões online realizadas 
pela Assembleia Legislativa do RN

ESPAÇO
Como resultado da reunião, 

fi cou defi nido que as prefeituras 
atuarão em parceria com a 
Caixa na demarcação das 
calçadas e disponibilização de 
carros de som para orientar os 
clientes.

DESAGLOMERADOR
As prefeituras também 

devem se esforçar para criar 
a fi gura do “desaglomerador”, 
funcionários para orientar e 
conscientizar os cidadãos, sem 
caráter punitivo.

Outra opção: buscar por 
locais próximos para acomodar 
as pessoas, de preferência 
espaços públicos, evitando que as 
fi las se formem nas ruas. Caso 
não seja possível, é proposta a 
colocação de toldos e cadeiras, 
com o devido distanciamento.

E ELES?
“A ordem é fi car em casa. 

Mas, e quem não tem um 
lar para chamar de seu?”. A 
pergunta é feita pela vereadora 
Júlia Arruda e diz respeito à 
situação das pessoas que vivem 
em situação de rua. “Temos visto 
famílias inteiras em canteiros, 
sinais, expostas a todos os 
riscos”, desabafou.

QUEM NÃO DEVE...
O Governo Bolsonaro 

tenta a todo custo evitar que 
o presidente seja obrigado a 
mostrar os seus exames para 
detectar a covid-19, que o “chefe 
supremo” garantiu ter dado 
negativo. Se deu negativo, o 
mais simples, fácil e menos 
estressante – do ponto de vista 
de gestão e de comunicação 
– não seria mostrar logo o 
resultado?

RAZÃO PARA EXIGIR
Há os que questionam o 

direito que o presidente tem 
de reservar a sua intimidade. 
No entanto, analistas jurídicos 
ressaltam os passos dados 
por Bolsonaro quando esteve 
com suspeita da covid-19, 
indo frontalmente contra o 
que determina a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) com 
relação ao isolamento social.

O CRIME
Como se sabe, logo que 

chegou dos EUA, quando boa 
parte de sua comitiva caiu 
doente com o coronavírus, 
Bolsonaro fez teste para detectar 
a doença e foi dito que ele 
deveria permanecer, no mínimo, 
14 dias em quarentena. Ao 
contrário disso, o presidente saiu 
do Alvorada para conversar, 
tirar ‘selfi es’ e apertar a mão 
de apoiadores. A atitude pode 
confi gurar crime, segundo 
juristas.

Vereadora Júlia Arruda, preocupada com a situação dos moradores de rua desta capital nesta pandemia, 
visitou a Escola Municipal Celestino Pimentel, uma das unidades de abrigamento da Prefeitura do Natal

1
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Etapa de surfe 
no Rio é adiada 
e WSL vai alterar 
circuiro em 2021

Médico da FIFA 
sugere punição 
a jogador que 
cuspir em campo

Mudanças Efeito

Devido à contínua evolu-
ção da pandemia do novo co-
ronavírus, a World Surf Lea-
gue (WSL, na sigla em inglês) 
anunciou nesta terça-feira o 
adiamento de todos os even-
tos que estavam marcados 
no mês de junho, em todas as 
divisões do Circuito Mundial 
de Surfe Profi ssional. Um de-
les é a etapa brasileira que é 
realizada em Saquarema, no 
Rio de Janeiro, em Saquare-
ma. Ela aconteceria entre os 
dias 18 e 27.  A entidade que 
comanda o surfe informou 
ainda que segue monitoran-
do a situação da pandemia 
e a próxima atualização do 
calendário será divulgada no 
dia 1.º de junho, para um pos-
sível reinício das competições 
no mês de julho.

Cuspir no chão não é uma 
prática higiênica. Em tem-
pos de coronavírus, além de 
tudo, coloca em risco a saúde 
de quem está ao seu redor. 
Pensando nisso, o presiden-
te do comitê médico da Fifa 
(Federação Internacional 
de Futebol), o belga Michel 
D’Hooghe, sugeriu punição 
aos atletas que cuspirem no 
gramado durante as partidas 
de futebol.

A informação é do jornal 
inglês The Daily Telegraph. 
O médico entende que, ape-
sar de ser algo comum no 
futebol, a ação não é muito 
higiênica e ajuda a espalhar 
o coronavírus. Ele ressaltou 
que há a necessidade de pro-
teger jogadores e funcioná-
rios que estão em campo. 

A cúpula da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) teve uma 
reunião por videoconferência com 
as federações estaduais nesta ter-
ça-feira (28) para discutir os rumos 
do calendário do futebol no país. 
A sugestão da CBF é que, se pos-
sível, as fi liadas tentem viabilizar 
o retorno dos campeonatos locais a 
partir do dia 17 de maio. 

No entanto, segundo a CBF, o 
cenário de reabertura pode não ser 
o mesmo em todos os estados, já 
que há diferença na disseminação 
do coronavírus e também no posi-
cionamento das autoridades. Rio 
Janeiro e São Paulo, por exemplo, 
têm governadores com postura 
mais rígida em relação às ativida-
des esportivas.

O presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, fez questão de pontuar 

que o dia 17 de maio é uma su-
gestão e não uma determinação, 
sublinhando a falta de poder da 
CBF para ordenar algo do gênero. 
A proposta não é passar por cima 
das autoridades de saúde – dos Es-
tados ou do Governo Federal.

A volta do futebol, com portões 
fechados, nos estaduais seria con-
sequência do retorno aos treinos já 

no começo de maio. Assim, os clu-
bes teriam condições de fazer uma 
intertemporada.

Na última segunda-feira (27), a 
Federação Norte-rio-grandense de 
Futebol encaminhou plano caute-
lar do restabelecimento das ativi-
dades esportivas do Campeonato 
Potiguar para os fi liados. O torneio 
da primeira divisão do estadual foi 
interrompido em 17 de março.

Segundo a FNF, o futebol do 
país foi paralisado para evitar a 
disseminação da Covid-19, porém 
há possibilidade que os jogos do 
Potiguar 2020 voltem a acontecer. 
Para que ocorra a retomada do 
Potiguar 2020, é necessário que 
se compreenda a necessidade de 
aguardar um posicionamento do 
poder público e dos órgãos superio-
res do esporte.

Rogério Cabloco, presidente da CBF

CBF sugere a federações articulação para 
volta dos estaduais a partir de 17 de maio
Cenário de reabertura pode não ser o mesmo em todos os estados, já que 
há diferença na disseminação do coronavírus; treinos já serão retomados

Futebol

Lucas Figueiredo/CBF


