
Projeto que destina ajuda para estados e municípios foi aprovado ontem pela Câmara. Se não houver 
mudanças no Senado, Governo do Estado terá R$ 597 milhões; prefeituras receberão R$ 349 milhões
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por coronavírus

Bolsonaro manda 
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decisão da Justiça Federal do 
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da deputada Natália Bonavides

Dos novos óbitos, 25 foram 
nesta terça-feira, 51 segunda 
e 41 no domingo. Restante foi 
anterior a esse período

Na porta do Alvorada, 
presidente ainda atacou a 
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Mais importante do que a 
divulgação, nesta terça-
feira, do inteiro teor 

do depoimento do ex-ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, dado 
em Curitiba no último sábado, 
foi a revelação sobre o ato 
antidemocrático realizado no 
domingo (3) em Brasília.

Segundo apurou o jornal O 
Estado de S. Paulo, ela contou com 
o apoio do segundo vice-presidente 
do Aliança pelo Brasil, partido 
que o presidente Jair Bolsonaro 
pretende viabilizar para sua 
próxima candidatura, o empresário 
Luís Felipe Belmonte.

Revela o jornal que o auxílio 
para organização do evento em 
todo o País começou duas semanas 
antes, o que carimba o evento que 
Bolsonaro insiste em qualifi car 
como “espontâneo” numa ação 
de conhecimento do novo partido 
criado pelo presidente da República 
para substituir o PSL pelo qual ele 

se elegeu em 2018.
O Aliança hoje é presidido pelo 

próprio Jair Bolsonaro e tem seu 
fi lho, o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), como primeiro 
vice-presidente e Belmonte como 
segundo vice-presidente.

Embora alegue não ter 
desembolsado dinheiro para 
fi nanciar o evento e nem estimulado 
pessoalmente a propagação de 
pauta pedindo, entre outras coisas, 
fechamento do Congresso e do SFT, 
Belmonte não convenceu.

Se, no passado recente, o 
Movimento Sem Terra (MST) se 
valia da proximidade ideológica 
com o Partido dos Trabalhadores 
para invadir propriedades e agir 
para conturbar a sociedade contra 
os adversários do então governo, as 
manifestações pró-Bolsonaro têm 
exatamente a mesma função, só 
que dentro do espectro político da 
extrema direita.

Dentro desse contexto, a 
revelação do depoimento do 
ex-ministro Sérgio Moro, de que 
o presidente age para aparelhar 
órgãos de controle, como a da 
Polícia Federal, é apenas mais 
um indício de que a democracia 
brasileira corre risco.

As agressões a jornalistas 
apenas reforçam o caráter 
autoritários dessas manifestações 
cada vez mais frequentes. 
E, nesse campo, o preço da 
liberdade continua sendo a eterna 
vigilância.

Preço da liberdade
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NOTAS & INFORMES
INOVAÇÃO I

O pleno do Tribunal de 
Justiça do RN realiza nesta 
quarta-feira (6), às 9h, a primeira 
sessão telepresencial por meio de 
videoconferência de sua história.

INOVAÇÃO II
Em caráter experimental, a 

sessão contempla quatro processos 
pautados para a realização de 
sustentação oral por advogados, 
além da sessão administrativa do 
TJRN. A sessão telepresencial será 
transmitida ao vivo pelo canal do 
TJRN no YouTube, em uma parceria 
das Secretarias de Comunicação 
e de Tecnologia da Informação do 
Tribunal.

CONTA DE ÁGUA
O presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), apresentou 
um requerimento ao Governo do 
RN solicitando que as famílias 
rurais sejam consideradas isentas 
do pagamento da conta de água 
durante o período de pandemia.

ANTICORPOS I
Cientistas holandeses 

descobriram um anticorpo 
monoclonal humano capaz de 
impedir que o novo coronavírus, 
causador da Covid-19, infecte células 
cultivadas em laboratório.

ANTICORPOS II
A descoberta, publicada na 

segunda-feira (4) na Nature 
Communications, é um 
primeiro passo em direção ao 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o 
deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) por lavagem de 
dinheiro e corrupção passiva. A acusação encaminhada 

ao STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada afi rma 
que o parlamentar recebeu R$ 65 milhões em propina das 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Sua defesa afi rma 
que a denúncia causa “surpresa e indignação”.

Denúncia contra Aécio

desenvolvimento de anticorpos 
capazes de prevenir ou tratar 
a doença causada pelo novo 
coronavírus.

ANTICORPOS III
Já em Israel, o principal 

laboratório de pesquisa biológica 
do país anunciou que isolou um 
anticorpo que seria capaz de 
neutralizar e combater o novo 
coronavírus em pessoas infectadas.

MAL ESTAR
A secretária especial de Cultura, 

Regina Duarte, vai se reunir com o 
presidente Jair Bolsonaro no Palácio 
do Planalto nesta quarta-feira, 
um dia após a recondução - sem o 
consentimento dela - do maestro 
Dante Mantovani para o comando da 
Funarte.

LOCKDOWN I
O governador do Ceará, Camillo 

Santana, e o prefeito de Fortaleza, 
Roberto Claúdio, anunciaram que a 
capital do estado adotará o lockdown, 
com proibição da circulação de 

pessoas, a partir de sexta.

LOCKDOWN II
A população só poderá sair às 

ruas para buscar serviços essenciais, 
como atendimento de saúde, 
farmácias e supermercados. Também 
serão adotado bloqueios nas entradas 
da cidade. As restrições, que valem 
até o dia 20, são semelhantes às 
determinadas na semana passada 
pelo Justiça para São Luís, no 
Maranhão, que estreou ontem o 
bloqueio total.

PRAZO
O juiz Francisco Alexandre 

Ribeiro, do Distrito Federal, deu um 
prazo de 72 horas para que o Palácio 
do Planalto apresente informações 
sobre a troca no comando da Polícia 
Federal. O coordenador nacional 
do Movimento Brasil Livre (MBL), 
Rubens Alberto Gatti Nunes, entrou 
nesta semana com ação popular na 
Justiça Federal pedindo a suspensão 
imediata da nomeação do delegado 
Rolando Alexandre de Souza para a 
diretoria-geral da PF.
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, derrubou uma decisão da Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte que obrigava o Ministério da Defesa a retirar 
do ar uma manifestação – publicada no site da pasta – que exal-
ta o golpe militar de 1964. Com a decisão de Toffoli, o texto pode 
ser mantido na página.

Para o presidente do STF, o entendimento da Justiça poti-
guar representava “grave risco de violação à ordem público-ad-
ministrativa do Estado brasileiro, por implicar em verdadeiro 
ato de censura à livre expressão”.

“Não se pode pretender que o Poder Judiciário interfi ra e 
delibere sobre todas as possíveis querelas surgidas da vida em 
sociedade. E o caso ora retratado me parece um exemplo clássi-
co dessa excessiva judicialização”, escreveu Toffoli.

“Não se mostra admissível que uma decisão judicial, (…) ve-
nha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que 
rege a edição dos atos da administração pública, parecendo não 
ser admitido impedir a edição de uma ordem do dia, por suposta 
ilegalidade de seu conteúdo, a qual inclusive é muito semelhan-
te à mesma efeméride publicada no dia 31 de março de 2019”, 
concluiu o presidente do STF.

No mês passado, a juíza Moniky Mayara Costa Fonseca, 
da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, determinou que o 
ministro da Defesa,  Fernando Azevedo e Silva, retirasse do ar 
em um prazo de 5 dias uma manifestação que exaltou o golpe 
militar de 1964. Segundo a magistrada, o texto “é nitidamente 
incompatível com os valores democráticos”. A decisão acolhia 
pedido da deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

A juíza também havia proibido a publicação de qualquer 
anúncio comemorativo relativo ao golpe de Estado em rádio e 
televisão.

Toffoli permite Defesa 
divulgar texto pró-golpe

Ditadura

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli

Decisão da Justiça Federal no RN havia 
determinado que material fosse retirado

Adriano Machado / Reuters
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R$ 946 milhões
É o total que será destinado ao RN, 
para Estado e municípios

R$ 597 milhões
É o total que será destinado 
para o Governo do Estado, 
sendo R$ 442 milhões 
para uso livre e R$ 155 milhões 
para a saúde

R$ 349 milhões
É o total que será destinado 
para os municípios, 
sendo R$ 299 milhões 
para uso livre e R$ 50 milhões 
para a saúde

R$ 88,1 milhões
É quanto será enviado 
à Prefeitura do Natal

R$ 29,6 milhões
É quanto será enviado
 à Prefeitura de Mossoró

R$ 26 milhões
É quanto será enviado 
à Prefeitura de Parnamirim
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A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira (5), por 437 
votos a favor e 34 contra, em sessão 
remota, o projeto que autoriza a 
destinação de um auxílio fi nancei-
ro para estados e municípios. Da 
bancada do Rio Grande do Norte, 
apenas Natália Bonavides (PT) foi 
contra. Os outros sete deputados 
votaram a favor da ajuda.

O pacote de medidas prevê re-
passes diretos de R$ 60 bilhões pa-
ra os entes federados. No entanto, 
o custo total estimado do programa 
é de cerca de R$ 120 bilhões para 
a União, porque inclui também 
suspensão de dívidas dos governos 
regionais com bancos ofi ciais e o 
Tesouro.

O texto já havia sido aprovado 
pelos deputados em 15 de abril. No 
último sábado (2), foi modifi cado pe-
lo Senado. Por isso, passou por nova 
análise da Câmara. Após essa fase, 
o texto terá de voltar para o Senado 
porque houve nova alteração.

Na Câmara, parlamentares 
aprovaram a inclusão de uma 
emenda que ampliou as catego-
rias que não estarão sujeitas ao 
congelamento de salários. A proi-
bição para os reajustes é uma das 
contrapartidas para que estados e 
municípios sejam benefi ciados com 
o socorro fi nanceiro.

Se o projeto passar pelo Senado 
sem novas alterações e for sancio-
nado pelo presidente Jair Bolsona-
ro sem vetos, o Rio Grande do Nor-
te vai receber do Governo Federal 
quase R$ 1 bilhão.

O socorro fi nanceiro é uma for-
ma de compensação pela perda de 
arrecadação de estados e municí-
pios durante a pandemia do novo 

coronavírus.
De acordo com o projeto, a ver-

ba será dividida em quatro parce-
las mensais. A expectativa é que a 
primeira parcela seja depositada 
até o dia 15 de maio.

Entre as contrapartidas, es-
tados e municípios não poderão 
aumentar salários dos servidores 
por um ano e meio, incluindo de-
putados e juízes. Ficam de fora 
apenas os que trabalham nas áre-
as de saúde e segurança pública e 
as novas categorias incluídas pela 
Câmara nesta terça-feira (policiais 
legislativos, técnicos e peritos cri-
minais, agentes socioeducativos e 
profi ssionais de limpeza urbana e 
assistência social).

No caso do Rio Grande do Nor-
te, a verba total que será destinada 
ao Estado será de R$ 946 milhões. 
Desse valor, R$ 597 milhões serão 
encaminhados para o Governo do 
Estado e R$ 349 milhões serão ra-
teados entre os 167 municípios.

Com relação à verba do Gover-
no do Estado, R$ 442 milhões serão 
enviados para uso livre. O dinhei-

ro poderá ser usado, por exemplo, 
para pagar salários dos servidores 
e demais despesas. O restante (R$ 
155 milhões) deverá ser aplicado 
obrigatoriamente em ações de en-
frentamento ao novo coronavírus.

Entre os municípios, R$ 299 
milhões serão de livre aplicação e 
R$ 50 milhões deverão ser inves-
tidos apenas na saúde. O maior 
valor será destinado à capital do 
Estado, Natal, que vai receber R$ 
88,1 milhões. Em seguida, vêm 
Mossoró, com R$ 29,6 milhões, e 
Parnamirim, com R$ 26 milhões.

Além do repasse direto, estados 
e municípios serão benefi ciados 
com a liberação de R$ 49 bilhões 
através da suspensão e renegocia-
ção de dívidas com a União e com 
bancos públicos e de outros R$ 10,6 
bilhões pela renegociação de em-
préstimos com organismos inter-
nacionais, que têm aval da União.

Os municípios serão benefi -
ciados, ainda, com a suspensão do 
pagamento de dívidas previdenci-
árias que venceriam até o fi nal do 
ano. Essa medida foi acrescentada 

ao texto durante a votação no Se-
nado, por meio de emenda, e deve-
rá representar um alívio de R$ 5,6 
bilhões nas contas das prefeituras. 
Municípios que tenham regimes 
próprios de previdência para os 
seus servidores fi carão dispensa-
dos de pagar a contribuição patro-
nal, desde que isso seja autorizado 
por lei municipal específi ca.

No total, o auxílio fi nanceiro 
para estados e municípios será de 
R$ 125,2 bilhões.

FORMA DE DISTRIBUIÇÃO
Dos R$ 60 bilhões de auxílio di-

reto aprovados no sábado pelos se-
nadores, R$ 50 bilhões poderão ser 
usados livremente. Essa fatia será 
dividida em R$ 30 bilhões para os 
estados e o Distrito Federal e R$ 20 
bilhões para os municípios.

O rateio por estado será feito em 
função da arrecadação do ICMS, da 
população, da cota no Fundo de Par-
ticipação dos Estados e da contrapar-
tida paga pela União pelas isenções 
fi scais relativas à exportação.

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

Os R$ 7 bilhões destinados aos 
estados para saúde e assistência se-
rão divididos de acordo com a popu-
lação de cada um (critério com peso 
de 60%) e com a taxa de incidência 
da Covid-19 (peso de 40%), apurada 
no dia 5 de cada mês. Os R$ 3 bilhões 
enviados para os municípios para es-
se mesmo fi m serão distribuídos de 
acordo com o tamanho da população.

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante sessão ontem

Câmara aprova socorro para estados
e municípios; RN terá quase R$ 1 bilhão

Filas na Caixa preocupam deputados do RN

Texto já havia sido aprovado pelos deputados em 15 de abril. No último sábado (2), foi modificado pelo Senado. Por isso, 
passou por nova análise da Câmara. Após essa fase, o texto terá de voltar para o Senado porque houve nova alteração

Auxílio

Auxílio emergencial

Najara Araújo / Câmara dos Deputados

Deputados estaduais do Rio 
Grande do Norte manifestaram 
nesta terça-feira (5), durante 
sessão virtual da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, 
preocupação com as condições en-
frentadas pelos potiguares nas fi -
las para o recebimento do auxílio 
emergencial na Caixa Econômica 
Federal. As aglomerações e o lon-
go tempo de espera são propícios 
ao contágio e podem implicar em 
mais casos da Covid-19 no RN.

 Além da sugestão para que o 
Governo Federal destine outros 
bancos além da Caixa para o pa-
gamento do auxílio, os parlamen-
tares também sugeriram que, 
nos municípios, as prefeituras 
melhorem as condições das fi las 
de espera. “As prefeituras tam-
bém precisam se organizar. Sei 
que muito está sendo feito, mas 
temos que reforçar o trabalho 
para encerrar essa crise na saú-
de pública”, afi rmou o deputado 

Hermano Morais (PSB).
 O deputado Dr. Bernardo 

(Avante) também lamentou as 
más condições. Ele informou que 
apresentou requerimento para 
que outras instituições possam 
ser credenciadas como forma de 
desafogar a Caixa.

O deputado também requereu 
que o auxílio se torne permanen-
te. “Veio para mostrar que tem 
muitas famílias precisando de 
ajuda, passando por difi culdades 

e o Bolsa Família anda longe de 
suprir essas necessidades”, disse.

Perguntado ontem sobre o 
assunto, o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida, 
rejeitou a ideia. “Esse programa 
é de curto prazo. Nenhum país 
do mundo conseguiria pagar a 
conta de colocar quase metade 
da população em programa de 
transferência de renda. Teria que 
aumentar muito a carga tributá-
ria”, disse.

João Gilberto  / ALRN

Deputado Hermano Morais (PSB)
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O isolamento social é a 
principal recomendação para 
reduzir a disseminação da 
Covid-19, infecção causada 
pelo novo coronavírus. Re-
conhecida, em todo mundo, 
como essencial para comba-
ter o vírus, a medida vem 
revelando diversos comporta-
mentos sociais. Dentre eles, 
um em especial: a tendência 
de aumento dos índices de 
violência doméstica e de femi-
nicídio. Diante deste cenário, 
a Frente Parlamentar da Mu-
lher da Câmara Municipal de 
Natal realizou uma reunião 
remota, nesta terça-feira 
(5), para debater a violência 
doméstica e o atendimento à 
mulher em tempos de distan-
ciamento social.

Dados divulgados pela 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública e Defesa Social 
(Sesed) mostram que os casos 
de feminicídio vêm crescendo, 
no Rio Grande do Norte. E há 
um risco de que o número de 
ocorrências aumente ainda 
mais durante a pandemia, 
motivado, sobretudo, pelo 
fato de vítima e agressor pas-
sarem a conviver por mais 
tempo nesse novo momento.

Convidada para o encon-
tro, a promotora de Justiça 
da Vara de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher do 
RN, Erica Canuto, falou que 
a rede de proteção tem que 
alcançar as mulheres dentro 
de casa durante a calamidade 
pública mundial. “Acontece 
que muitas mulheres sofrem 
ameaças mas não denunciam 
por diversos motivos. Não é fá-
cil sair de um relacionamento 
abusivo porque, geralmente, 
as mulheres possuem uma 
longa história com seu agres-
sor. E não adianta pressioná-
-las para denunciar. Nesta 
conjuntura, a população pode 
ajudar para que casos sejam 
notifi cados para a polícia”.

“O que temos que fazer é 
fortalecer todas as políticas pú-
blicas de proteção e apoio a essas 
mulheres”, completou a verea-
dora Júlia Arruda (PCdoB).

Violência 
doméstica é 
debatida na 
Câmara de Natal

Frente parlamentar

O presidente Jair Bolso-
naro mandou repórteres ca-
larem a boca na manhã desta 
terça-feira (5) quando foi 
questionado sobre as recentes 
mudanças na Polícia Federal. 
Bolsonaro ainda atacou a Fo-
lha de S. Paulo, chamando o 
jornal de “canalha”, “patife” e 
“mentiroso”.

“Não tem nenhum pa-
rente meu investigado pela 
Polícia Federal, nem eu nem 
meus fi lhos, zero. Uma men-
tira que a imprensa replica o 
tempo todo”, afi rmou.

Quando repórteres tenta-
ram questionar o presidente, 
ele mandou os jornalistas “ca-
larem a boca”. Em novo pro-
nunciamento no fi m da tarde, 
ele pediu desculpas.

O deputado estadual San-
dro Pimentel (PSOL) disse 
nesta terça-feira (5) que teve 
acesso a resultados prelimi-
nares da auditoria realizada 
pelo Governo do Estado no 
contrato com a Arena das Du-
nas, e que o trabalho já ren-
deu economia para o Estado. 
O resultado fi nal, disse ele, 
será apresentado na próxima 
quinta-feira (7) em entrevista 
coletiva.

“Com os primeiros resul-
tados, obtidos ainda em agos-
to do ano passado, o governo 
conseguiu uma economia de 
R$ 720 mil aos cofres públi-
cos. Nesta segunda-feira (4), 
fi zemos uma reunião e deci-
dimos que vamos apresentar 
o resultado fi nal na próxima 
quinta, por meio de uma cole-
tiva. Antecipo que virão mui-
tas novidades”, destacou.

Bolsonaro diz 
para jornalistas 
calarem a boca e 
pede desculpas

Sandro diz que
auditoria na 
Arena já rendeu 
economia

Ataque

R$ 720 mil

Presidente Jair Bolsonaro ontem

Pedro Ladeira / Folhapress

O deputado federal General 
Girão (PSL-RN) disse nesta terça-
-feira (5) que o presidente Jair Bol-
sonaro foi mal interpretado ao afi r-
mar no último domingo (3), durante 
manifestação em Brasília, que as 
Forças Armadas “estão ao lado do 
povo”. De acordo com o parlamen-
tar, diferentemente do que pareceu 
ser, o presidente não quis sugerir a 
aplicação de um golpe militar para 
atacar instituições como o Congres-
so Nacional e o Supremo Tribunal 
Federal (STF).

No ato, que ocorreu em frente 
ao Palácio do Planalto, Bolsonaro 
disse que estava “no limite” e que 
não admitiria mais interferências 
de outros poderes no seu gover-
no. Nos últimos dias, o presidente 
lançou duras críticas ao ministro 
Alexandre de Moraes, do STF, que 
barrou a nomeação de Alexandre 
Ramagem para a direção-geral da 
Polícia Federal. Bolsonaro também 
tem tido atritos com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), a quem acusou 
de tramar sua queda ao articular 
projetos que aumentam gastos do 
governo.

“Nosso idioma nos trai às vezes. 
O Exército sempre esteve ao lado 
do povo. As Forças Armadas esta-
rão ao lado do povo. Mas isso não 
quer dizer que as Forças Armadas 
vão deixar os quartéis para tomar 
o poder. Isso faz parte de um pas-
sado. A resposta (a decisões do Con-
gresso e do STF que ele considera 
equivocadas) tem que ser dentro 
do princípio democrático”, afi rmou 
Girão, que é da reserva do Exército, 
em entrevista à Rádio Agora FM 
(97,9).

Segundo o deputado, as inter-
pretações das falas do presidente da 
República “não estão em sintonia” 
com o que pensa o alto ofi cialato das 
Forças Armadas. “Desse risco, com 
certeza absoluta, estamos vacina-
dos. Precisamos separar a atitude 
de integrantes de alguns poderes e 
as instituições. As instituições con-
tinuam soberanas e não podem ser 
afetadas. Mas precisamos mudar 
alguma coisa”, declarou.

General Girão concordou com 
críticas que Bolsonaro tem feito a 
decisões de membros do STF e do 

Congresso. Ele defendeu melho-
rar a “matéria-prima” que forma 
o Supremo e o Congresso, ou seja, 
novas regras para indicação de mi-
nistros da Suprema Corte e uma 
renovação de quadros na Câmara 
e no Senado – e não o fechamento 
das instituições, como propuseram 
manifestantes dos atos dos quais o 
presidente Bolsonaro tem partici-
pado nas últimas semanas.

“Temos que mudar o processo 
de indicação do Supremo. Os minis-
tros são indicados pelo presidente 
da República. Tem ministro que 
foi advogado de partido político. 
Ele deveria se declarar suspeito 
e não participar de votação que 
envolva políticos que foram seus 
chefes”, disse o general, em prová-
vel referência a Dias Toffoli, atual 
presidente do STF e que já foi ad-
vogado do PT. Ele foi indicado para 
o Supremo em 2009 pelo então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

MUDANÇA NO REGIMENTO
Diante da polêmica em torno 

da decisão de Alexandre de Mora-
es que barrou a nomeação de Ra-
magem para a PF, General Girão 
elogiou o ministro Marco Aurélio 
Mello, que propôs aos colegas do 
Supremo que o regimento interno 
da Corte seja alterado.

A sugestão de Marco Aurélio 
é que ações que envolvam atos de 
outros poderes – como o presiden-
te da República ou o Congresso 
Nacional – só sejam julgados pelo 

plenário, e não por algum minis-
tro isoladamente. O assunto está 
sendo analisado pelo presidente da 
Comissão de Regimento Interno do 
STF, ministro Luiz Fux.

“Eu não reclamo do STF, e sim 
do posicionamento de alguns mi-
nistros. O presidente da República 
tem competências que são exclusi-
vas dele. Se alguma coisa tem que 
ser questionada, tem que seguir o 
que está previsto na Constituição”, 
complementou o deputado federal.

“NINGUÉM IMAGINAVA QUE
GOVERNABILIDADE SERIA FÁCIL”

O deputado General Girão saiu 
também em defesa da aproximação 
do governo Bolsonaro com repre-
sentantes de partidos do chamado 
“Centrão”, que tem práticas que 
eram criticadas pelo presidente du-
rante a campanha de 2018.

Segundo o deputado do RN, 
o relacionamento com o grupo de 
parlamentares é inevitável, já que 
não é possível trocar agora a “ma-
téria-prima” que forma o Congresso 
Nacional e é preciso dar “governa-
bilidade” à gestão, aprovando ma-
térias de interesse do presidente no 
Congresso.

“Ninguém que votou em Bol-
sonaro imaginava que fosse fácil a 
governabilidade. E não está sendo 
fácil. Esses acordos que estão sen-
do feitos com o Centrão visam à 
governabilidade, senão o País não 
vai para a frente”, concluiu o par-
lamentar.

Deputado federal General Girão diz que Bolsonaro foi “mal interpretado” no domingo

Girão nega trama das 
Forças Armadas para 
tomar o poder no País
Presidente Bolsonaro falou em ato que não admitiria mais interferências
de outros poderes no seu governo e que Forças Armadas estão “ao lado” 
do povo; Girão disse que “golpe” “faz parte do passado”: “Idioma nos trai”

Entrevista

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Debate foi por videoconferência

Câmara Municipal de Natal / Divulgação
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A Prefeitura de Maxaranguape, 
município localizado no litoral nor-
te potiguar, a 40 Km de Natal, re-
vogou nesta terça-feira (5) o decre-
to que havia relaxado as regras de 
isolamento social na cidade. Com 
isso, volta a ser proibido o funcio-
namento de bares, restaurantes e 
academias de ginástica. Também 
cai a liberação para passeios de 
buggy e abertura de quiosques à 
beira-mar.

No município, fi ca valendo, por-
tanto, o decreto estadual, que auto-
riza a abertura apenas de estabele-
cimentos considerados essenciais, 
como supermercados e farmácias. 
O isolamento social é a estratégia 
apontada pelos especialistas como 
a mais efi caz para conter o avanço 
da Covid-19, infecção causada pelo 
novo coronavírus.

No decreto que afrouxou o iso-
lamento, publicado na segunda-fei-
ra (4), o prefeito de Maxaranguape, 
Luís Eduardo Bento da Silva, 
liberou o funcionamento de bares, 
restaurantes, academias de ginás-
tica e quiosques e até a realização 
de passeios de buggy, desde que 
respeitadas algumas medidas de 
higiene.

Entre essas medidas, estavam 
a oferta de álcool em gel para clien-
tes e funcionários, o uso obrigatório 

de máscaras faciais, a higienização 
de equipamentos e a distância 
mínima de 2 metros entre objetos 
(como mesas e cadeiras) e pessoas.

No caso das academias, pa-
darias, farmácias e mercados (os 
últimos três segmentos já podiam 
funcionar, por serem considerados 
essenciais), a ordem era que só 
fossem atendidos no máximo três 
clientes por vez.

Em todos os casos, funcionários 
ou proprietários que apresentas-
sem os sintomas da Covid-19 deve-
riam se afastar imediatamente do 
trabalho e procurar auxílio médico, 
se fosse necessário.

A revogação do decreto acon-
teceu após uma recomendação do 
Ministério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN) e após o caso 
ganhar repercussão na impren-
sa. Em comunicado enviado ao 
prefeito, o MPRN justifi cou que o 
Estado e o País estão em situação 
de calamidade por causa da pan-
demia do novo coronavírus, e que 
a fl exibilização das regras de iso-
lamento poderia colocar em risco 
a população de Maxaranguape, 
devido à limitação de leitos de 
atendimento para pessoas que 
viessem a se contaminar com a 
Covid-19.

CASO CONFIRMADO
No mesmo dia em que foi publi-

cado o decreto com o relaxamento 
das regras, Maxaranguape confi r-
mou o primeiro caso de Covid-19. 
A Prefeitura esclareceu, contudo, 
que o caso não foi registrado após 
o relaxamento das regras de iso-
lamento social e que o paciente 
provavelmente se contaminou na 
capital do Estado, onde trabalha, e 
não no município onde mora.

Como justifi cativa para fl exibi-
lizar a quarentena, o prefeito havia 
registrado que Maxaranguape não 
tinha nenhum caso confi rmado do 
novo coronavírus. Na segunda, en-
tretanto, o município apareceu pe-
la primeira vez na lista das cidades 
potiguares com casos confi rmados 
da Covid-19, segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap).

Porém, de acordo com o secre-
tário municipal de Comunicação, 
Maurício Kosima, o caso positivado 
de Covid-19 já era conhecido pelas 
autoridades de Maxaranguape 
desde a semana passada. O se-
cretário afi rma que uma falha no 
preenchimento do cadastro estava 
atribuindo o caso a Natal – onde 
provavelmente o paciente se con-
taminou.

Segundo o secretário, o pacien-
te trabalha na Maternidade-Escola 

Prefeito de Maxaranguape, Luís Eduardo da Silva, atendeu recomendação do MPRN

Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro

Prefeitura de Maxaranguape revoga 
decreto que relaxava isolamento social
A revogação do decreto aconteceu após uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e após o 
caso ganhar repercussão na imprensa. Município tem um caso confirmado da Covid-19, segundo a Secretaria de Saúde do RN

Coronavírus

 Instagram / Reprodução

Valter Campanato / Agência Brasil

Em depoimento, Moro relata que Bolsonaro 
disse que “queria” superintendência da PF

Interferência política

Em depoimento a portas fe-
chadas no último sábado (2), o 
ex-ministro da Justiça e Segu-
rança Pública Sérgio Moro disse 
a investigadores que o presidente 
Jair Bolsonaro nunca lhe solicitou 
a produção de um relatório de in-
teligência da Polícia Federal sobre 
um conteúdo específi co.

No depoimento, Moro afi rmou 
que lhe causou estranheza que isso 
tenha sido usado como argumento 
pelo presidente da República para 
a demissão de Maurício Valeixo da 
direção-geral da PF.

Moro prestou depoimento em 
Curitiba no âmbito do inquérito 
instaurado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) para apurar as acu-
sações de que Bolsonaro interferiu 

politicamente na PF.
De acordo com o depoimento 

de Moro, durante reunião do con-
selho de ministros ocorrida em 
22 de abril, o presidente cobrou a 
substituição do superintendente da 
PF no Rio e de Valeixo da direção-
-geral da PF. Bolsonaro teria dito 
que iria interferir “em todos os mi-
nistérios” e, sobre o Ministério da 
Justiça, se não pudesse trocar o su-
perintendente da PF no Rio, faria 
a substituição na direção-geral da 
PF e no próprio comando da pasta.

Durante oito horas de depoi-
mento, Moro também afi rmou que 
Bolsonaro explicitou que queria 
mudanças na superintendência da 
Polícia Federal no Rio de Janeiro. 
Moro disse no depoimento que re-

cebeu mensagem pelo aplicativo 
WhatsApp do Presidente da Re-
pública, cobrando a substituição 
do Superintendente do Rio de Ja-
neiro. O ex-ministro relatou que a 
mensagem tinha, mais ou menos 
o seguinte teor: “Moro você tem 27 
Superintendências, eu quero ape-
nas uma, a do Rio de Janeiro”.

Em depoimento, Moro também 
afi rmou que, em outras áreas sen-
síveis do Ministério da Justiça, co-
mo secretarias e órgãos demais ór-
gãos sob a jurisdição da pasta, não 
houve tentativa de interferência.  
A exceção foi quando Bolsonaro 
pediu a revogação da nomeação de 
Ilona Szabó do Conselho Nacional 
de Política Criminal do ministério. 
O episódio ocorreu em 2019.

O decreto estadual que 
atualizou as regras de isola-
mento social no Rio Grande 
do Norte, publicado nesta 
terça-feira (4), prevê pena 
para quem disseminar infor-
mações falsas sobre a pan-
demia do novo coronavírus.

“Quem faz deve respon-
der criminal e civilmente 
e o Código Penal estipula 
multa de R$ 5 a R$ 25 mil 
para pessoa física que espa-
lhar notícias falsas”, afi rma 
o procurador-geral adjunto 
do Estado, José Duarte San-
tana.

Quem espalhar 
fake news sobre 
coronavírus vai 
pagar multa

No RN

Januário Cicco, em Natal, como 
auxiliar de limpeza. Por estar em 
ambiente hospitalar diariamente, 
as autoridades municipais acredi-
tam que o paciente se contaminou 
na maternidade, e não em Maxa-
ranguape – onde mora.

Ainda de acordo com as infor-
mações do secretário Maurício 
Kosima, assim que começou a 
apresentar os sintomas, o pacien-
te se isolou em casa e já está recu-
perado da doença. Ele deve voltar 
a trabalhar ainda nesta semana. 
Ele complementa que o problema 
do cadastro foi resolvido e que, 
por isso, o caso foi atribuído a 
Maxaranguape apenas no início 
desta semana – coincidindo com 
o início da fl exibilização da qua-
rentena.

PRONUNCIAMENTO
Em transmissão ao vivo no 

Facebook na noite desta terça, o 
prefeito disse que a intenção do 
decreto era apenas regulamentar 
o funcionamento do comércio, que 
independentemente do decreto, es-
tá abrindo normalmente. “O que a 
gente fez foi normatizar”, afi rmou 
o prefeito Luís Eduardo, lembran-
do que o decreto exigia máscaras e 
oferta de álcool em gel e que have-
ria fi scalização.
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O número de óbitos no Brasil 
decorrentes do novo coronavírus 
bateu mais um recorde nesta 
terça-feira (4), com 600 registros 
incluídos no sistema do Ministé-
rio da Saúde em apenas 24 horas. 
Com isso, o Brasil chegou a 7.921 
mortes até o momento.

Já o número de pessoas diag-
nosticadas com a Covid-19 no País 
subiu para 114.715, com 6.935 no-
vos casos notifi cados de segunda 
para terça.

Segundo os dados do Ministé-
rio da Saúde, nos últimos sete dias 
foram registradas 2.904 mortes. 
Nos sete dias anteriores, os óbitos 
contabilizados foram 2.276. O cres-
cimento em 7 dias é de 27,5%.

No último balanço consolidado 
do governo, na segunda-feira à 
noite, o total de infectados chega-
va a 107.780, com 7.321 mortes 
confi rmadas.

Dos 600 novos óbitos, 25 ocor-
reram nesta terça-feira, 51 segun-
da, e 41 no domingo. O restante foi 
anterior a esse período e estava em 
investigação, só sendo notifi cado 
agora, afi rmou Wanderson Oli-
veira, secretário de Vigilância em 
Saúde, em coletiva de imprensa.

“Não são 600 óbitos que ocor-
reram nas últimas 24 horas. 
Quero reforçar isso. São 600 pes-
soas, algumas já tinham falecido 
lamentavelmente em decorrência 
do coronavírus e estavam em in-
vestigação”, disse o secretário.

Os cinco estados com o maior 

número de casos são: São Paulo 
(34.053), Rio de Janeiro (12.391), 
Ceará (11.470), Pernambuco 
(9.325) e Amazonas (8.109).

Em relação aos números de 
mortes, os cinco estados com a 
maior quantidade de óbitos cau-
sados pela Covid-19 são: São Pau-
lo (2.851), Rio de Janeiro (1.123), 
Ceará (795), Pernambuco (749) e 
Amazonas (649).

DADOS LOCAIS
O Rio Grande do Norte já so-

ma 68 óbitos provocados pela Co-
vid-19. Eram 62 até segunda-fei-
ra (4). Os casos confi rmados são 
1.536; suspeitos somam 5.138; e 
descartados são 4.702.

Os dados são da Secretaria de 

Saúde Pública do Estado (Sesap), 
atualizados nesta terça-feira (5). 
No entanto, há uma morte ocor-
rida na cidade de Serra Negra do 
Norte que ainda falta ser conta-
bilizada pelo Estado, o que fará o 
total de óbitos subir para 69.

A morte em Serra Negra do 
Norte, a primeira no município, 
foi confi rmada ao Agora RN pela 
prefeitura da cidade.

Atualmente, o Estado possui 
211 leitos ocupados por pacientes 
com coronavírus, dos quais 117 
estão em hospitais públicos e 94 
estão nos hospitais privados.

Ainda segundo a Secretaria de 
Saúde, 112 pessoas estão em lei-
tos intensivos e semi-intensivos e 
99 em leitos clínicos.

Brasil confirma 600 novas mortes 
em 24 horas; RN registra 69 no total

Coronavírus

Leitos montados no Hospital Municipal de Campanha, na Via Costeira, em Natal

Dos 600 novos óbitos, 25 ocorreram nesta terça-feira, 51 segunda, e 41 no 
domingo. Restante foi anterior a esse período e que estava em investigação

Prefeitura do Natal / Divulgação

O secretário de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, 
Wanderson de Oliveira, disse nes-
ta terça-feira (5) que ainda não 
há informações disponíveis para 
afi rmar quando, efetivamente, 
ocorrerá o pico dos casos de con-
taminação e mortes pela Covid-19 
nos cinco estados mais afetados 
pela doença no País:  São Paulo, 
Rio de Janeiro, Ceará, Pernambu-
co e Amazonas.

Questionado pelo assunto, 
Oliveira disse que a curva de cres-
cimento de casos aponta que o com-
portamento do vírus tem variado 
entre esses estados e que a única 
informação que pode garantir hoje 

é que o período mais crítico da do-
ença será entre maio, junho e julho.

“Quando nós avaliamos o nú-
mero de óbitos, é uma conclusão 
de duas, três semanas atrás. A 
situação no Amazonas, Ceará e 

Pernambuco segue uma tendência 
de padrão muito similar, de doen-
ças respiratórias nessas regiões”, 
disse Oliveira. São Paulo e Rio já 
apresentam padrões mais distin-
tos. Não posso dizer quando seria 
o pico da pandemia”, comentou.

Até março, o Ministério da 
Saúde afi rmava para o País se pre-
parar para um pico da doença en-
tre o fi m de abril e início de maio. 
O fato é que esse período chegou e 
os casos e mortes estão em franco 
crescimento. Estados como Ma-
ranhão e Pará, que não fi guram 
entre os cinco mais afetados, estão 
com medidas de fechamento total 
(lockdown) em andamento.

Ministério da Saúde agora diz que 
pico ocorrerá “entre maio e julho”

Pandemia

Secretário Wanderson de Oliveira

Marcello Casal Júnior / ABr

Após o depoimento à Polícia Federal, considerado pífi o, sem 
produzir provas de supostas malfeitorias do presidente Jair 
Bolsonaro, o ex-ministro Sergio Moro certamente já percebe 

que a vida não lhe será fácil, como indica a lista de autoridades 
que serão ouvidas no inquérito. Todas devem apoiar a versão do 
presidente nesse caso, o que pode deixar Moro perto da acusação 
de denunciação caluniosa, um dos crimes cuja investigação foi soli-
citada pela Procuradoria Geral da República (PGR).

O próprio depoimento de Moro é um dos trunfos de Bolsonaro: 
nele, o ex-juiz da Lava Jato não conseguiu atribuir crimes ao presi-
dente. A pedido da PGR, a PF ouvirá três ministros de alta credibili-
dade: Braga Netto, Augusto Heleno, e Luiz Eduardo Ramos, ligados 
a Bolsonaro. Outra testemunha a ser ouvida é a deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP), cuja lealdade a Bolsonaro é inquestionável. Vai 
falar bem do presidente. À PF, Carla Zambelli também não deixará 
de falar mal de Moro, padrinho do seu casamento, como tem feito 
em sucessivas entrevistas.

Iniciativas da PGR podem 
encurralar Sergio Moro 

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

VIROU PESSOAL
O ministro Alexandre de 

Moraes, do STF, parece haver 
tornado pessoal sua briga com 
o presidente da República, a 
quem pediu explicações sobre 
a recondução de Alexandre 
Ramagem à direção geral da 
Abin.

NÃO DÁ UMA XÍCARA DE CAFÉ
O ex-secretário nacional 

de Justiça Romeu Tuma Jr. 
leu atentamente o depoimento 
do ex-ministro Sergio Moro. 
“Se verdadeiro confesso que 
espremendo muito não da uma 
xícara de café,” disse.

ACUSAÇÃO MAROTA
Moro diz não ter assinado a 

demissão do ex-diretor da PF, 
como saiu no Diário Ofi cial, 
mas não reclamou de centenas 
de atos semelhantes, nos 14 
meses como ministro. Não é 

falsidade ideológica, é a velha 
prática da “referenda”: todo ato 
do presidente pertinente a um 
ministério sai com o nome do 
respectivo ministro, que quase 
nunca é consultado.

MENSAGENS SELECIONADAS
O ex-ministro da Justiça fez 

algo que o ex-juiz Sérgio Moro 
não aceitaria: liberou para a 
PF apenas troca de mensagens 
com o presidente, mantendo 
as demais preservadas “por 
questão de privacidade”. 
Humm...

TEICH JÁ AGRADA
Segundo o Paraná 

Pesquisa, apesar de 61% 
acharem que Jair Bolsonaro 
errou ao demitir Luiz 
Mandetta do Ministério da 
Saúde, 49,1% acham que o 
substituto Nelson Teich está 
“indo bem”.

Depoimento de Moro: a montanha 
pariu um rato

O semblante descontraído do presidente Jair Bolsonaro mal 
escondia seu alívio, ao retornar no fi m da tarde à residência ofi cial 
do Palácio Alvorada, após tomar conhecimento de tudo o que o 
ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afi rmou à Polícia Federal. 
A leitura das declarações do ex-juiz da Lava Jato mostrou que, 
afi nal, a montanha pariu um rato. Nem o próprio Moro foi capaz de 
atribuir fato criminoso ao presidente.

CARGOS SÃO DO PRESIDENTE
É risível chamar de 

“interferência” na PF a decisão 
de trocar o diretor ou dois 
superintendentes, titulares 
de cargos de confi ança... do 
presidente. 

ELE NÃO PRECISA EXPLICAR
O ex-ministro diz que pediu 

as razões para substituições 

na PF. Cargos são de livre 
provimento: o presidente não 
precisa explicar suas escolhas. 

PARA FAZER MÉDIA, É ÓTIMO
Moro disse que agiu para 

“preservar a autonomia” da 
PF. Isso soa como música 
na PF, mas não está na 
lei. É ainda um sonho na 
corporação.

Cláudio
Humberto



A produção industrial brasi-
leira teve uma queda de 9,1% na 
passagem de fevereiro para março 
deste ano. Esse foi o maior recuo 
desde maio de 2018 (-11%) e o pior 
mês de março desde 2002. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), o resultado é 
refl exo das medidas de isolamento 
social provocadas pela pandemia 
de covid-19.

Na comparação com março de 
2019, a queda chegou a 3,8%. A 
indústria acumula perdas de 2,4% 
na média móvel trimestral, 1,7% 
no ano e 1% em 12 meses.

“Esse impacto da pandemia fi -
ca evidenciado quando se compara 
com o mês de fevereiro, já que a 
taxa é fortemente negativa e repre-
senta a queda mais intensa desde 
maio de 2018, quando houve a gre-
ve dos caminhoneiros. E não ape-
nas pela magnitude da taxa, mas 

também pelo alargamento por di-
versas atividades, incluindo todas 
as quatro categorias econômicas e 
23 das 26 atividades pesquisadas”, 
afi rma o pesquisador do IBGE An-
dré Macedo.

Na passagem de fevereiro para 
março, houve quedas na produção 
em 23 dos 26 ramos industriais 
pesquisados, com destaque para 
veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-28%), confecção de 

artigos do vestuário e acessórios 
(-37,8%), bebidas (-19,4%), couro, 
artigos para viagem e calçados 
(-31,5%) e produtos de borracha e 
de material plástico (-12,5%).

Por outro lado, três atividades 
tiveram alta na produção: impres-
são e reprodução de gravações 
(8,4%), perfumaria, sabões, produ-
tos de limpeza e de higiene pessoal 
(0,7%) e manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e equipa-
mentos (0,3%).

Entre as quatro grandes cate-
gorias econômicas da indústria, 
a principal queda fi cou com bens 
de consumo duráveis (-23,5%). As 
demais categorias tiveram as se-
guintes taxas de queda: Os setores 
de bens de capital, isto é, máquinas 
e equipamentos usados no setor 
produtivo (-15,2%), bens de consu-
mo semi e não-duráveis (-12%) e de 
insumos industrializados.
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Vendas do Dia das Mães 
devem encolher quase 60%

Mercado

A Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) estima que 
a crise provocada pelo novo 
coronavírus vai acarretar uma 
queda histórica do volume de 
vendas no varejo, no Dia das 
Mães de 2020. Em comparação 
com o ano passado, a entidade 
projeta um encolhimento de 
59,2% no faturamento real do 
setor na data.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, a 
projeção de queda para o Dia 
das Mães por causa da pande-
mia fi cou acima das perdas esti-
madas para a Páscoa (-31,6%). 
“O Dia das Mães deste ano 
ocorrerá em meio ao fechamen-
to de segmentos importantes 
para a venda de produtos vol-
tados para a data, como vestu-
ário, lojas de eletrodomésticos, 

móveis e eletroeletrônicos. Já a 
Páscoa tem como característica 
a venda de produtos típicos em 
segmentos considerados essen-
ciais, como supermercados”, 
disse, em nota.

De acordo com a CNC, o 
ramo de vestuário e calçados é 
o que apresenta a maior expec-
tativa de encolhimento durante 
o Dia das Mães, com queda de 
74,6%, seguido pelas lojas espe-
cializadas na venda de móveis 
e eletrodomésticos, com perda 
de 66,8%.

Segundo o economista da 
CNC responsável pela pesqui-
sa, Fabio Bentes, o comércio 
deverá registrar retração em 
todos os estados durante a da-
ta. “São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais tendem a regis-
trar perdas de 58,7%, 47,4% e 
46,6%, respectivamente”, disse.

Indústria acumula perdas de 2,4%

Atividade industrial no Brasil cai 
9,1% em março, aponta IBGE

Produção

Nacho Doce / Reuters

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, partici-
pou de reunião com representantes 
do setor produtivo potiguar, na 
manhã desta terça-feira (5), para 
discutir soluções para a crise eco-
nômica causados pela pandemia do 
coronavírus.

Participaram da ação o presi-
dente de várias federações repre-
sentativas dos setores industrial, 
agrícola, comércio, serviços e de 
transportes. Na ocasião, a gover-
nadora Fátima Bezerra recebeu 
o Plano de Retomada Gradual da 
Atividade Econômica do Rio Gran-
de do Norte. Trata-se de uma pro-
posta de planejamento estratégico 
com ações para a recuperação eco-
nômica do Estado.

No Rio Grande do Norte, a Se-
cretaria Estadual de Tributação 
(SET) projeta queda no ICMS en-
tre 27% e 30%, algo em torno de R$ 
130 milhões por mês. A Sondagem 
elaborada pela Fiern aponta que 
40% das indústrias não resistem 
mais um mês na atula condição.

“Nossos técnicos trabalharam 
com muita dedicação neste plano 
que envolve a questão de saúde 

pública, mas também os proble-
mas econômicos, as difi culdades 
fi nanceiras das empresas. Nesta 
situação toda só sairemos juntos. 
Por isso, a plataforma do Mais RN 
foi utilizada e hoje apresentamos 
ao governo do Estado esse plano 
para a retomada do Rio Grande 
do Norte, levando em consideração 
os protocolos, as adversidades, as 
recomendações das autoridades 
sanitárias. Sabemos que haverá 
muitas difi culdades, mas também 
vamos enfrentar essa crise”, des-
tacou Amaro Sales, presidente da 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern)

A governadora Fátima Bezerra 
disse que, durante a apresentação, 
fi cou clara a “seriedade e consistên-
cia da proposta”, que pode “dialo-
gar com o governo neste momento 
tão delicado”. “Neste período tão 
grave a união é muito importante, 
porque não podemos nos deixar, 
jamais, levar por questões de na-
tureza ideológica, política, mas sim 
pensar em preservar vidas”, acres-
centou.

Durante a apresentação, José 
Bezerra Marinho, coordenador do 

Mais RN, destacou que o plano 
levou em consideração as diversas 
atividades econômicas e portes de 
empresas estão contemplados, com 
ações específi cas para micro produ-
tor que tiram o sustento diário de 
suas empresas.

O plano prevê a retomada gra-
dual das atividades consideradas 
não essenciais, e apresenta uma 
proposta em três etapas e outra 

em quatro etapas, com intervalos 
de 10 a 15 dias entre uma outra, e 
que podem variar de acordo com o 
acompanhamento da curva de con-
taminação pelo Coronavírus.

No modelo, reabririam primei-
ro estabelecimentos como restau-
rantes, bares e lanchonetes; e a 
frota de transporte público seria 
aumentada em horários de pico. 
Na segunda etapa, seriam reto-

madas as atividades nos shopping 
centers e parques em geral. Na ter-
ceira etapa, passariam a funcionar 
cinemas, teatros, casas de eventos, 
shows, espetáculos e academias.

Há ainda a proposta de projeto 
piloto de liberação para pequenos 
municípios, em que, aqueles que 
até o momento não apresentaram 
óbitos, casos confi rmados e nem 
possuem casos suspeitos possam 
ser gradualmente liberados, obser-
vando os pressupostos, protocolos 
e ações transversais apresentados.

O presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Rio Grande do Norte (Fe-
comércio), Marcelo Queiroz, avalia 
que o plano de retomada pode ser 
iniciado no vencimento do atual de-
creto estadual, ou seja, 20 de maio. 

“Considerando que temos es-
perança de começarmos a ver os 
números da doença no estado re-
gredirem e, principalmente, serem 
abertos novos leitos de UTI para 
atender nossa população, acredito 
que poderíamos estar com a tercei-
ra e última etapa de retomada da 
nossa atividade econômica já em 
curso até o fi nal de junho”, encerra.

Governadora Fátima Bezerra acompanha apresentação de plano econômico

Setor produtivo potiguar apresenta plano 
de retomada econômica para o Estado
Proposta aponta ações estratégicas para a recuperação da economia potiguar e várias medidas para prestar auxílio ao grupo 
de  micro empreendedores: projeto prevê o retorno gradual das atividades consideradas não essenciais em três etapas

Recuperação

Reprodução /Ascom



Tendo em vista a necessidade de 
adotar medidas mais restritivas e 
efetivas para contenção e prevenção 
do aumento de casos de Covid-19, a 
Prefeitura de Macaíba publicou no-
vo decreto regulamentando o uso de 
máscaras em locais públicos, como 
bancos, lojas, terminal rodoviário e 
ônibus.

Medida semelhante já está em 
vigor nas cidades de Mossoró, Par-
namirim e em Natal.

Segundo o decreto municipal, 
fi ca determinado aos estabeleci-
mentos comerciais, o fornecimento 
obrigatório de máscara para os co-
laboradores de todas as atividades 
comerciais, independentemente de 
serem essenciais ou não, bem como 
o fornecimento de álcool (70º INPM)
aos colaboradores e clientes. 

 “Os consumidores devem ser 
orientados a passar o mínimo de 
tempo possível nas áreas internas 
dos estabelecimentos comerciais, e 
deverão utilizar máscaras de prote-
ção durante todo o período em que 
estiverem no ambiente”, aponta o 
decreto estadual.

Atualmente, Macaíba tem apro-
ximadamente 20 casos confi rmados 
de Coronavírus e mais de 100 casos 
suspeitos. Também foi, comprova-
damente, registrado duas mortes de 
residente em território municipal. 

Esta é mais uma das medidas 
tomadas pela gestão municipal em 
virtude da situação de pandemia. 
Vale ressaltar que a Prefeitura de 
Macaíba foi uma das primeiras do 
Estado do Rio Grande do Norte a 
criar um comitê local de prevenção 

e combate à Covid-, na data de 12 
de março.

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS
A Prefeitura de Macaíba, em 

parceria com o Governo do Rio 
Grande do Norte, distribuiu mais 

de 2,5 mil máscaras de proteção 
para a população, nesta quinta, no 
Centro do município A distribuição 
foi feita das imediações da Igreja de 
São José, principalmente nas fi las 
das lotéricas e da agência da Caixa 
Econômica Federal.
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A receita líquida de da 
Prefeitura de São José de 
Mipibu registrou queda de 
62% no primeiro trimestre de 
2020 ao se comparar com o 
mesmo período do ano passa-
do. Em 2019, o Executivo con-
tabilizou com arrecadação de 
ICMS o valor R$ 612.796,33, 
sendo que este ano o valor 
caiu para R$ 381.104,38.

Ainda segundo a prefeitu-
ra municipal, tendo o défi cit 
que somado a outros núme-
ros decrescidos nos repasses 
do FUNDEB e FPM, dentre 
outras fontes de recolhimen-
to, a queda nas receitas soma 
R$ 948.618,85 em relação a 
2019.

Apesar da redução nas 
receitas, algo asseverado 
pela pandemia da Covid-19, 
a Prefeitura de São José de 
Mipibu segue com a execução 
de todas as obras iniciadas e 
que já tinham recursos asse-
gurados.

A prefeito da cidade, 
Arlindo Dantas, garantiu a 
reconstrução das escolas mu-
nicipais localizadas em comu-
nidades rurais como Manim-
bu, Laranjeiras dos Cosmes, 
como também a reforma na 
escola Maria Aparecida, a 
construção da quadra de es-
portes do Arenã, drenagem 
da lagoa de estabilização do 
conjunto habitacional Parque 
das Praias, melhorias nas 
Unidades Básicas de Saúde, 
melhoria nas instalações da 
UPA, nos laboratórios de aná-
lise clínica, pavimentação de 
novas ruas no conjunto Bela 
Vista e trabalho permanente 
de substituição de lâmpadas 
em todo o município.

Segundo as projeções 
da prefeitura, ao comparar 
receitas e despesas no curso 
do ano de 2020, desde o mês 
de março, tendo que levan-
tar recursos de outras fontes 
para cobrir o défi cit que está 
sendo acrescido mês a mês, 
quando chegar dezembro o 
caixa poderá apresentar défi -
cit milionário na ordem de R$ 
4,5 milhões.

São José de 
Mipibu tem 
queda de 62%  
nas receitas 

Dificuldade

Prefeito Arlindo Dantas

José Aldenir/AgoraRN

Prefeitura vai entregar 15 mil kits

Secom /PMSGA

Macaíba tem aproximadamente 20 casos confi rmados de Coronavírus e duas mortes confi rmadas em decorrência da Covid-19

Macaíba decreta obrigatoriedade para 
o uso de máscaras em espaços públicos

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante 
distribui kits de higiene e de alimentos

Medida semelhante já foi adotada na semana passada em cidades da Região Metropolitana de 
Natal; estabelecimentos comerciais estão obrigados a fornecer máscaras para os  trabalhadores

Prevenção

Auxílio

Asseco /  PMM

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante vai distribuir 15 mil 
kits de higiene pessoal e limpeza 
às famílias em vulnerabilidade so-
cial do município inscritas no Ca-
dastro Único. Fazem parte deste 
contigente grupos familiares com 
renda per capita de até R$200.

A ação é organizada pela Se-
cretaria Municipal de Trabalho, 
Assistência Social e Cidadania 
(Semtasc). Para receber o kit, é 
necessário realizar um cadastro 
nas escolas municipais, a partir 
desta terça-feira(5) até a sexta (8). 
A entrega será realizada de 12 a 
15 de maio. “Para efetuar o cadas-
tro é necessário apresentar a folha 
resumo do ‘CadUnico’ e o CPF ou 
RG do responsável familiar”, res-
salta Antônio Neto, secretário de 

Assistência Social.
O kit contém duas unidades de 

água sanitária, álcool 70% em lí-
quido, sabão e kit de Saúde bucal. 
Foram investidos R$ 350 mil.

A prefeitura também iniciou a 

entrega de kits de frutas e verdu-
ras às famílias em vulnerabilidade 
social. A ação aconteceu na comu-
nidade Guajirú. Mais de 4mil kits 
já foram entregues pelo programa, 
desde o seu lançamento em 2019.

Segundo Antônio Dantas Neto, 
só neste ano foram contempladas 
Guanduba, Serrada, Coqueiros, 
Guajirú e Golandim. 

“A entrega desses kits é uma 
das modalidades do programa 
Comida Boa. As frutas e verduras 
são adquiridas pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), da 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), através da Ema-
ter/RN, e distribuídas semanal-
mente no município. Toda semana 
uma comunidade diferente”, disse 
Neto.

NÚMEROS

R$ 350 mil
Foram investidos no kit 
contém duas unidades de 
água sanitária, álcool 70% 
em líquido, sabão e kit de 
Saúde bucal.
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A Caixa divulgou nesta terça-
-feira (5) nota para esclarecer que 
todas as pessoas que chegarem às 
agências durante o horário de fun-
cionamento, das 8h às 14h, serão 
atendidas. Não é preciso madrugar 
nas fi las, evitando, assim, períodos 
excessivos de espera e aglomera-
ções.

Segundo o banco, todos os que 
chegam até as 14h, horário de fe-
chamento das agências, são infor-
mados de que o atendimento será 
realizado na mesma data.

Além disso, a Caixa diz que 
intensifi cou o atendimento às pes-
soas que estão nas fi las, de forma 
a dar celeridade com prestação 
de informações e geração de códi-

gos (tokens) para a realização de 
saques, conforme o calendário de 
pagamento e a necessidade de se 
manter o distanciamento.

Desde a segunda-feira (4), to-
das as agências da Caixa funcio-
nam com horário estendido, das 
8h às 14h. E, no próximo sábado 
(9), mais de 2 mil agências em todo 
país vão abrir para atendimento do 
auxílio emergencial.

Adicionalmente, acrescenta a 
Caixa, cerca de 3 mil funcionários 
foram direcionados para o atendi-
mento nas agências mais críticas. 
Além disso, estão sendo contrata-
dos mais 4,8 mil vigilantes (desse 
total, 2 mil já estão alocados) e 
889 recepcionistas para reforçar a 

orientação e o atendimento ao pú-
blico.

Cinco caminhões-agência tam-
bém vão ser colocados à disposi-
ção dos benefi ciários do auxílio 
emergencial em locais com maior 
necessidade, sobretudo nas regiões 
Norte e Nordeste.

O banco ainda está em conta-
to direto com as prefeituras para 
fechar parcerias para organização 
e atendimento à população.uma 
casa menor que as casas de classe 
média, com menos cômodos, um 
banheiro só e até falta de água. 
Com isso, uma pessoa infectada 
traz maior risco de contaminação 
das pessoas ao redor", diz a dire-
tora de Comunicação da Sociedade 

Brasileira de Medicina de Família 
e Comunidade.

Ferramenta informa moti-
vos da negativa ao auxílio

Os trabalhadores que se ca-
dastraram para receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 terão acesso 
a uma nova ferramenta para con-
sultar a situação dos seus pedidos. 
Além do portal e do aplicativo da 
Caixa, os brasileiros poderão acom-
panhar, a partir desta terça-feira 
(5), os seus pedidos por meio dos 
sites do Ministério da Cidadania e 
do Dataprev. Os benefi ciários po-
derão acompanhar todo o  processo 
de regularização.Filas em agências da Caixa em Natal

Caixa Econômica informa que atenderá a 
todos que forem às agências até as 14h
Banco tenta com a medida impedir com que trabalhadores formem filas e fiquem períodos longos à espera de atendimento e 
façam aglomerações; agências da Caixa estão funcionando com horário estendido, das 8h às 14h, desde o início desta semana

Serviço

Pedro Vitorino / Photopress
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1. CONTROLE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

Em momentos extremos 
como o vivido atualmente, a 
mídia tende a ter um grande 
foco na situação. Com isso, fi ca 
difícil fugir das notícias, mas a 
quantidade e, principalmente, a 
qualidade da informação acessada 
deve ser controlada, segundo 
reforça a OMS. É preciso cuidado 
com a disseminação de Fake 
News, que estão circulando aos 
montes, principalmente através 
do WhatsApp. Sempre que estiver 
em dúvida se algo é verdade 
ou não, pesquise na internet 
se outros veículos possuem a 
mesma informação. Além disso, 
a organização recomenda a 
separação de horários específi cos 
para se informar sobre o assunto.

2. USE AS REDES SOCIAIS COMO 
ALIADAS

Em momentos de isolamento 
social, as redes sociais ganham um 
papel ainda mais importante na 
interação com família e amigos. A 
OMS recomenda o uso delas para 
se manter conectado, seja através 
de mensagens ou videoconferência. 
Apesar disso, é necessário fi car 
esperto com a desinformação e 
com o discurso de ódio que circula 
pelas redes sociais. Por isso, é 
necessário manter apenas canais de 
informações confi áveis e lembrar 
que, se algo te faz mal, é sempre 
possível silenciar ou deixar de 
seguir.

3. SEJA SOLIDÁRIO
Além de cuidado, o momento 

vivido também pede solidariedade. 

Há pessoas, como os idosos, que 
precisam de ainda mais atenção, já 
que se trata de um grupo de risco 
para a Covid-19. Ajudar alguém 
que precisa é benéfi co tanto para 
quem recebe como para quem 
ajuda. Diversas atitudes solidárias 
já têm acontecido, como pessoas 
se oferecendo para ir ao mercado 
para vizinhos idosos, pessoas 
cantando parabéns para crianças 
pelas varandas e diversos artistas 
fazendo shows gratuitos pela 
internet.

4. SE ESCUTE
Em momentos de grande 

estresse, é muito importante 
prestar atenção nos seus próprios 
sentimentos e necessidades. 
Procure relaxar e se distrair com 
coisas que goste. Tente se exercitar, 

mesmo dentro de casa. Há diversos 
vídeos na internet mostrando 
técnicas e movimentos que podem 
ajudar nessa missão. Se alimente 
de forma saudável e mantenha 
uma rotina de sono. Todas essas 
medidas vão ajudar a manter o 
corpo e a mente saudáveis em um 
período difícil como o atual.

5. RECONHEÇA O TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Em diversos lugares do mundo, 
inclusive no Brasil, as pessoas 
já se mobilizaram para aplaudir 
as equipes médicas que estão 
trabalhando no combate ao novo 
coronavírus. Apesar disso, em São 
Paulo, infelizmente também foi 
registrado o contrário. Profi ssionais 
da área foram agredidos no 
transporte público, alegando 

que eles estavam espalhando 
o vírus. É de fundamental 
importância reconhecer o esforço 
e a dedicação dos médicos, 
enfermeiros e pesquisadores que 
trabalham dia e noite para tentar 
acabar o mais rápido possível com 
uma crise que afeta a saúde do 
mundo todo.

6. ESPALHE HISTÓRIAS POSITIVAS
A OMS recomenda que, sempre 

que possível, se espalhe histórias 
positivas relacionadas à pandemia, 
como depoimentos e histórias de 
pessoas que se recuperaram da 
doença. Em momentos sombrios 
como o que vivemos atualmente, 
a esperança, nem que seja 
pequena, pode ajudar a todos, 
principalmente àqueles que passam 
por situações mais difíceis.

se outros veículos possuem a 
mesma informação. Além disso, 
a organização recomenda a 
separação de horários específi cos 
para se informar sobre o assunto.

seguir.

3. SEJA SOLIDÁRIO
Além de cuidado, o momento 

vivido também pede solidariedade. 

estresse, é muito importante 
prestar atenção nos seus próprios 
sentimentos e necessidades. 
Procure relaxar e se distrair com 
coisas que goste. Tente se exercitar, 

coronavírus. Apesar disso, em São 
Paulo, infelizmente também foi 
registrado o contrário. Profi ssionais 
da área foram agredidos no 
transporte público, alegando 

como o que vivemos atualmente, 
a esperança, nem que seja 
pequena, pode ajudar a todos, 
principalmente àqueles que passam 
por situações mais difíceis.

Veja dicas para controlar
o estresse e a ansiedade 

durante a quarentena
O isolamento social provocado pelo avanço da pandemia da Covid-19 tem 

aumentado o nível de estresse da população, segundo a Organização 
Mundial da Saúde. Além disso, a incerteza em saber quando a rotina 

vai voltar ao normal já está afetando a saúde mental das pessoas. Confi ra a 
seguir uma lista com dicas para controlar o estresse durante a pandemia.



O Comitê Científi co de Com-
bate ao Coronavírus do consórcio 
formado pelos estados do Nordes-
te criou um sistema para “caçar” o 
vírus em vez de esperar que sus-
peitos de contaminação busquem 
os serviços de saúde.

O projeto, impulsionado com o 
slogan “atacar o Covid-19 onde ele 
nos ataca” tem como ponto central 
um aplicativo que permite com 
que as pessoas descrevam se pos-
suem os sintomas da doença.

Os dados são armazenados e 
médicos prestam atendimento à 
distância a quem necessite. Quan-
do vários relatos chegam de uma 
mesma região em determinada 
cidade, equipes de saúde vão ao 
local.

Além de examinarem e tes-
tarem pessoas que possam estar 

contaminadas, elas procuram por 
quem teve contato com gente con-
taminada e possa ter sido infecta-
do.

A ideia é localizar pessoas que 
estão contaminadas antes que 
elas precisem ser internadas. As-
sim, é possível tratá-las com ante-
cedência evitando tentando evitar 
mais ocupação de leitos nos hos-

pitais. Outra tentativa é quebrar 
o circuito de contaminação.“E se 
essa pessoa recebe um grau médio 
ou grave, ela recebe o telefonema 
de um médico”, explicou o médico 
e cientista brasileiro renomado 
internacionalmente Miguel Nico-
lelis. Ele é um dos coordenadores 
do comitê científi co.

Segundo o cientista, o método 
pode atenuar nos estados do nor-
deste o problema das subnotifi ca-
ções por conta da carência de tes-
tes, já que será possível localizar 
mais suspeitos de contaminação e 
usar os testes disponíveis de ma-
neira otimizada. Por enquanto o 
sistema está disponível de forma 
completa para Bahia, Sergipe, 
Maranhão, Piauí e Paraíba, mas 
será estendido aos outros estados 
da região. 

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE) iniciou 
no Rio Grande do Norte a coleta 
de dados da PNAD covid19, que é 
uma versão da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) 
Contínua. Com entrevistas por te-
lefone, a pesquisa vai mostrar as 
consequências da doença no siste-
ma de saúde, na renda, no trabalho 
e na moradia dos brasileiros.

No Rio Grande do Norte, cerca 
mil pessoas serão entrevistadas 
por semana, em 94 municípios, por 
43 entrevistadores(as). Em todo 
Brasil, 193 mil pessoas deverão 
informar ao IBGE sobre a situação 
da sua casa.

Com os dados coletados, será 
possível saber quantas pessoas 
com sintomas de covid19 procura-
ram serviços de saúde e quantas 
fi caram em casa, a quantidade de 
pessoas que recebeu auxílio emer-
gencial e quantos perderam o tra-
balho, entre outras análises.

“Agora, com essa versão da 
PNAD, vamos poder compreender 
a relação entre fatores socioeconô-
micos e a doença, além de identi-
fi car os grupos mais vulneráveis”, 
explicou Samuel Marques, coorde-
nador estadual da PNAD covid19 
no RN.

Os primeiros resultados para o 
Brasil devem ser divulgados ainda 

no mês de maio com perspectiva de 
frequência semanal. Para os esta-
dos, os resultados serão mensais. 
O levantamento é fruto de parce-
ria entre o IBGE e o Ministério da 
Saúde.

A PNAD covid19 utilizará ex-
clusivamente telefone (celular ou 
fi xo) para entrar em contato com 
os entrevistados(as). “Os entre-
vistadores do IBGE podem usar o 
Whats App para agendar uma li-
gação por telefone”, disse Marques. 
Na mensagem, serão informados 
os meios para verifi car a identida-
de do entrevistador(a): 0800 721 

8181 e www.respondendo.ibge.gov.
br. Vale destacar que o IBGE não 
pergunta CPF, RG nem senhas aos 
entrevistados (as).

O IBGE também preparou uma 
plataforma virtual com pesquisas e 
mapas interativos para ajudar au-
toridades públicas e sociedade civil 
no enfrentamento da covid19. O 
sistema esta disponível em: www.
covid19.ibge.gov.br.  

No site, há estimativas de 
densidade de domicílios ocupados, 
deslocamentos da população em 
busca de serviços de saúde e outras 
informações.
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Neurocientista Miguel Nicolelis 
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No Rio Grande do Norte, cerca mil pessoas serão entrevistadas em 94 municípios

Nicolelis explica método de ‘caçar’ 
o novo coronavírus no Nordeste

Levantamento estatístico vai mostrar as consequências da doença no 
sistema de saúde, na renda, no trabalho e na moradia dos potiguares

Inovação

IBGE inicia nova pesquisa para 
avaliar impactos da Covid-19 no RN

Estudo

Marcelo Lima/IBGE

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE Nº B 29

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00018/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência 
para a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços laboratoriais de exames radiológicos 
para tratamento odontológico na especialidade ortodontia  para a Unidade B-29 SEST SENAT Natal/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 21/05/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT Natal/RN, até o dia 20/05/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 
8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

SETA ENGENHARIA S/A CNPJ: 76.359.785/0001-55, torna público que está recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada – LS 
Nº 2020-148879/TEC/LS-0033, para EXTRAÇÃO MINERAL DE SAIBRO numa localizado na zona rural de Areia 
Branca/RN.

SETA ENGENHARIA S/A 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ  03.092.799/0001-81, empresa localizada na Av. Deodoro da 
Fonseca, 479, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada para extração de Saibro numa área de 
35,00 ha(área 5), situada na Fazenda São José do Cumaru, zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso/RN.    

Antônio Medeiros de Oliveira
Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

POSTO LAGOA D`ANTA LTDA, CNPJ: 11.940.467/0001-38, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) 
para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Ricardo de Morais, nº 03, Centro, Lagoa 
D´anta/RN.

LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA GOMES
Sócio-Administrador                                 

Edital De Citação - Prazo de 30 (trinta) dias A Exma. Sra. Dra. Thereza Cristina Costa Rocha Gomes Juíza de Direito da 14ª Vara Cível 
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no 
prazo de 30 dias, que pelo presente fica Citado a pessoa de Edmundo Paulo De Assis, brasileiro, casado, servidor público estadual, filho de 
Maria Dionísia de Assis, nascido em 10/06/1928, portador da Carteira de Identidade n° 78377, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob 
o nº 016.240.324-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da 
Ação: Monitória proposta pelo Banco Do Brasil S/A contra Edmundo Paulo De Assis, processo nº 0814710-36.2016.8.20.5001, em 
tramitação por este Juízo da, para, proceder ao pagamento do montante exigido (R$ 211.952,44 (duzentos e onze mil, novecentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) , no prazo de 15 (quinze dias), conforme decisão prolatada. Observação: Em caso de 
cumprimento do mandado, ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-c, §1º do CPC). Advertência: 
Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 
mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do CPC (art. 1.102-c do CPC). . 
Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham e 
do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao 
sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/ ConsultaPublica/listView.seam, utilizando o código 
16041815355434800000005400753, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua 
anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido 
tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf". DESPACHO:I Do deferimento 
do pedido e do prazo do edital. Defiro o pedido de fls. DETERMINO a expedição de edital de citação, com prazo de validade de 30 (trinta) 
dias, findos os quais, terá a ré o prazo legal para resposta da ação, ressalvado que, decorrido também esse prazo, será encaminhada a 
ação para curadoria por parte da Defensoria Pública do Estado. II De como se dará a publicação. Essa publicação se dará mediante 
afixação no mural da secretaria, publicação no diário oficial e disponibilização tanto no portal eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) quanto no do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como preleciona a lei processual do país (artigo 
257, caput e inciso II, do Código de Processo Civil). III Da publicação em jornal local. Tendo Em Vista as condições financeiras da parte 
autora e a segurança jurídica que a medida assegura, INTIME-SE o autor a fazer a publicação em jornal local no prazo máximo de 15 
(quinze) dias (artigo 257, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil). IV Do termo inicial do prazo para resposta. A publicação 
que servirá para definir o termo inicial dos 30 (trinta) dias será ou a do Diário Oficial ou a do jornal local, valendo a que ocorrer primeiro 
(artigo 257, caput e inciso III, do Código de Processo Civil).V Dos comandos finais. Ao final dos 45 (quarenta e cinco) dias previstos, 
RETORNEM conclusos. P.I.C.NATAL/RN, 2 de julho de 2019 K-06/05

Governo do RN efetua compra 
de três milhões de máscaras 

Proteção

O Governo do Estado assi-
nou nesta terça-feira (5) contra-
to com a empresa Guararapes 
para a compra de três milhões 
de máscaras de tecido que serão 
distribuídas para a população 
do Rio Grande do Norte. Trata-
-se de uma ação articulada pela 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Econômico (Sedec) 
junto à Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap) e ao projeto 
Governo Cidadão, publicada 
no Diário Ofi cial do Estado de 
hoje. Os recursos são do acordo 
de empréstimo com o Banco 
Mundial.

As máscaras serão confec-
cionadas pela rede de ofi cinas 
do Pró-Sertão em parceria com 
a Guararapes, que além de ofer-
tar os insumos irá coordenar a 
produção junto às pequenas fá-

Grupo Guararapes fabricará máscaras

Reprodução / Getty Images

bricas. A partir da semana que 
vem o Governo do RN começa a 
receber as primeiras máscaras. 
Os itens foram comprados por 
R$ 0,38 a unidade, em virtude 
de a Guararapes e a Coteminas 
estarem doando o material. O 
secretário de Gestão de Proje-
tos e Metas, Fernando Mineiro, 
destaca que a meta é na aquisi-
ção de 7 milhões de máscaras.
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Ciro Pessoa, um dos fundadores 
da banda Titãs, morreu na madru-
gada desta terça-feira (5), aos 62 
anos. A informação foi confi rmada 
por Branco Mello e Sérgio Britto, 
que junto a Tony Bellotto, ainda 
fazem parte da formação do grupo.

Segundo Isabela Johansen, 
ex-mulher do músico, Ciro “estava 
lutando contra o câncer e nas indas 
e vindas ao hospital, acabou con-
traindo Covid-19. Foi internado, 
mas infelizmente não resistiu”.

“Estou profundamente triste 
com a partida nessa madrugada do 
meu irmão, músico, poeta e primei-
ro grande parceiro, Ciro Pessoa. 
Foi dele a ideia de reunir os amigos 
compositores no começo dos anos 
80 pra fazermos uma banda de 
rock. E assim formamos os Titãs”.

“Siga em paz, querido Ciro. 
Descansa meus olhos, sossega 
minha boca, me enche de luz …”, 
escreveu Branco, citando o trecho 
de “Sonífera lha”, uma das músicas 
do Titãs que tem Ciro entre os com-
positores. 

Ele também assina “Homem 
primata” junto a Tony Bellotto, 
Carlos Barmak, Branco Mello e 
Marcelo Fromer.

Além das composições com os 
Titãs, Ciro tem mais de 100 obras 
assinadas por ele, segundo o Ecad. 
O trabalho mais recente do músico 
foi com a banda Flying Chair.

“O corpo será cremado e as-
sim que essa fase chegar ao fi m 
faremos um grande show em sua 
homenagem, pois é isso o que ele 
queria”, afi rmou Isabela. Ainda nos Titãs, Ciro Pessoa assina a composição de “Homem primata”

Fundador dos Titãs 
morre após 
contrair Covid-19
Ciro Pessoa estava em tratamento contra câncer; 
Branco Mello e Sérgio Britto usaram as redes 
sociais para lamentar morte do amigo

Luto
Reprodução

De uma simples garatu-
ja, aquele rabisco que tem 
a “pretensão” de desenho, 
até verdadeiras historinhas 
das crianças um pouco mais 
velhas. Tristeza, saudade da 
escola, alegria por não estar 
doente ou medo de perder al-
guém para o coronavírus são 
revelados por meio do projeto 
Sentimentos no Papel, do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). 

De acordo com a inicia-
tiva, meninos e meninas de 
diversas idades e de vários lu-
gares do Brasil são incentiva-
dos a desenhar suas emoções 
em tempos de pandemia.

“O novo coronavírus mu-
dou a rotina das famílias e 
das crianças, impactando 
muito seu cotidiano. Neste 
momento, é fundamental 
acolhê-las e criar um am-
biente em que elas possam 
expressar seus sentimentos. 
A nova  campanha do Unicef 
surge com este objetivo: es-
timular as crianças a contar 
como estão se sentindo por 
meio de desenhos”, explica 
Michael Klaus, chefe de Co-
municação e Parcerias do 
Unicef no Brasil.

A criança expressa na 
brincadeira, no desenho, na 
fantasia, o que está sentindo 
e o que está descobrindo so-
bre o mundo. 

“No momento, temos um 
contexto coletivo presente 
na casa de todas as famílias. 
Muitas crianças estão ouvin-
do algumas palavras como 
“vírus” e “pandemia”, e não 
recebem explicação sobre o 
signifi cado dessas palavras. 
E, ao não saber o signifi ca-
do, reproduzem e entendem 
da maneira que os recursos 
próprios permitem”, avalia a 
psicóloga Ana Beatriz Cha-
mati, analista do compor-
tamento e coordenadora do 
curso de Formação em De-
senvolvimento Humano da 
Infância e Adolescência no 
Instituto de Psiquiatria da 
Universidade de São Paulo 
(IPq-HCFMUSP).

A vida no picadeiro da 
arte circense será o tema 
da live “Diálogos Culturais” 
nesta quinta-feira (7) a par-
tir das 17h. Os entrevistados 
são os artistas Nil Moura e 
Gena Leão, criadores do Cir-
co Grock e dos personagens 
Espaguete e Ferrugem que 
levam alegria ao público de 
todas as idades. A transmis-
são será realizada no perfi l 
@culturarn do instagram e 
pelo Facebook da Fundação 
José Augusto (FJA). A ação 
integra o projeto #toemcasa-
tonarede. 

O artista e empresário 
Potiguar Nil Moura tem for-
mação em teatro pela Escola 
Macunaíma de São Paulo 
e especialização na arte de 
ser clown, pela Last Minute 
ZIrkus Theater, da Suíça. É 
criador da escola Potiguar 
das Artes do Circo e do Circo 
Grock.

Unicef pede às 
crianças que 
desenhem sobre 
a pandemia

Nova edição 
do “Diálogos 
Culturais” fala 
da arte circense

Iniciativa

Exibição

Desenho de criança brasileira

No mesmo dia em que foi recon-
duzido para a presidência da Fun-
dação Nacional de Artes (Funarte), 
o maestro Dante Mantovani teve a 
nomeação anulada ainda nesta ter-
ça-feira (5). Ele havia sido demitido 
pela Secretária Especial da Cultu-
ra, Regina Duarte, em março, no 
mesmo dia em que ela foi empossa-
da para o cargo.

Está previsto para esta quarta-
-feira (6) um almoço entre Regina 
Duarte e Bolsonaro no Palácio do 
Planalto, para tentar amenizar 
o descontentamento de lado a la-
do. O presidente está convencido 
de que Regina é muito suscetível 
ao setor, considerado “todo de es-
querda”. Já a secretária se sente 
desprestigiada, sem poder algum e 
sem condições de montar a própria 
equipe.

Em entrevista na porta do 
Alvorada, Bolsonaro já chegou a 
reclamar que queria Regina “mais 
próxima” e que a pasta dela “tem 
muita gente de esquerda pregando 
ideologia de gênero, essas coisas 
todas que a sociedade (...) não ad-
mite”.

Mantovani entrou na Funarte 
na gestão de Ricardo Alvim, demi-
tido da Cultura por manifestações 
de cunho nazista, e chocou o mun-
do artístico e a opinião pública ao 

declarar que “o rock ativa a droga, 
que ativa o sexo, que ativa o aborto, 
que ativa o satanismo”. 

Ao assumir, Regina Duarte tra-
tou rapidamente de afastá-lo.

Maestro Dante Mantovani foi exonerado do cargo na Funarte em março passado 

Nomeação de Dante Mantovani para 
presidência da Funarte é anulada

Reviravolta

Eliseu Carvalho / Divulgação



Ana Lourdes Bal
Repóter

Quando perguntadas pela re-
portagem se elas já passaram algu-
ma situação de preconceito dentro 
da cena eletrônica por serem mu-
lheres, as DJs de música eletrônica 
de Natal Carol Tuasco e Andressa 
Emma respondem que já passa-
ram por momentos bem chatos e 
ainda passam atualmente. Nessa 
perspectiva, um grupo de mulheres 
criou sua própria festa: Girls ON. O 
objetivo delas era realizar um even-
to com música eletrônica com um li-
ne composto apenas por mulheres.

Carol tem 21 anos e toca desde 
os 16. Seu projeto, que se chama 
Carol Tuasco, é de tech house e 
techno, vertentes da música ele-
trônica. Já Andressa tem 24 e toca 
desde 2012. Ela tem dois projetos: 
Emma (house, tech house, deep 
house) e Dsuris (psytrance, pro-
gressive trance). A música eletrô-
nica tem uma estrutura comum, 
independente do seu estilo: intro-
dução, break (ponto calmo), build 
up (ponto de tensão antes do drop), 
drop (ponto mais agressivo da mú-
sica) e fi nal. Dentro desse gênero 
musical, há vertentes e subverten-
tes, onde cada estilo é diferenciado 
pelas batidas por minuto (BPM), a 
velocidade da música. 

A ideia do projeto Girls ON sur-
giu no Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) de Andressa. “O TCC 
falava sobre mulheres artistas, so-
bre o valor, sobre as difi culdades, 
sobre as vantagens, sobre tudo. Daí 
eu senti a necessidade de juntar al-
gumas mulheres pra mostrar para 
o público que estávamos juntas, se 
apoiando e que a gente quer apoiar 
mais mulheres. Deu muito certo”, 
conta a DJ. Carol Tuasco, Pri de 
Oliveira e, na época, o projeto Blue 
& Red, se juntaram para a realiza-
ção desses eventos. 

Carol conta que a união delas se 

deu com o mesmo propósito: “levar 
arte e música para as pessoas, fa-
zendo com que seus trabalhos tives-
sem mais visibilidade”. Ela diz que 
a primeira edição do evento aconte-
ceu no Seven Pub, em novembro de 
2018 e haviam aproximadamente 
85 pessoas. Já na mais recente, 
realizada no Amsterdam Pub em 
agosto de 2019, estavam presentes 
cerca de 170 pessoas.

“No cenário eletrônico, a por-
centagem maior de artistas em 
festas e clubes é de homens. Na 
nossa região, difi cilmente você vai 
ver um line com artistas tendo mu-

lheres como maioria. Isso porque já 
abrimos um espaço bem grande pra 
mulheres”, diz a DJ Emma.

COMO É SER MULHER E DJ?
Andressa diz que nunca passou 

por nenhum preconceito “direto”. 
“Indireto sempre acontece, aquela 
coisa de ‘ah, porque ela tá no melhor 
horário pra tocar na festa’, como se 
a mulher não tivesse potencial sufi -
ciente, talento sufi ciente, pra estar 
ali naquele lugar, naquele horário”, 
narra. 

“Outros, como o técnico de som 
achar que você não sabe mexer, que 
precisa de ajuda por ser mulher. 
Isso normalmente acontece, infeliz-
mente. Já me acostumei, mas não 
deixo passar batido. Digo ‘ei, eu sei 
fazer isso aqui’, ou ‘se eu vou tocar 
nesse horário, eu vou conseguir, 
tenho talento e potencial pra fazer 
isso aqui’. As mulheres sempre vão 
sofrer em questão disso e a gente 
sempre vai tentar dar uma visão 
pra aquela pessoa”, conta.

“Quando eu comecei a tocar, eu 
não conhecia ninguém, nenhuma 
mulher DJ, sabe? Para poder com-
partilhar minhas experiências”, re-
lembra. Já hoje em dia, ela conhece 
várias mulheres que estão crescen-
do na suas carreiras e que tocam 
muito. “Isso me traz uma felicidade 
muito grande.”

E A QUARENTENA?
Com a pandemia do coronaví-

rus, as festas e noitadas de música 
eletrônica pararam. Durante o pe-
ríodo de quarentena, Carol avalia 
que sua carreira foi 80% prejudica-
da, mas os 20% restantes são sal-
vos pela internet. “Fui convidada 
por um pessoal do Chile para fazer 
uma live e foi bem legal. Já olhando 
pelo lado da produção e de pesquisa 
de música, tenho bastante tempo 
livre para isso”, relata ela. 

Assim como Carol, Andressa 
também teve a carreira prejudica-
da. “Mas estou me virando do jeito 
que dá, até pra não fi car parada. 
Sempre que posso, abro um vídeo 
ou outro, ou produzo algo novo”, 
conta. Ela diz que, até o momento, 
realizou três lives e tem outras pro-
gramadas, mas ainda sem datas.

Uma forma de conhecer o traba-
lho delas e também de outras mu-
lheres que tocam música eletrônica 
nesta quarentena são os podcasts 
da Girls ON. Quinzenalmente, 
elas trazem um set produzido por 
mulheres. Até o momento, elas tem 
treze programas. Para saber mais, 
acesse o Instagram @girlson.br ou a 
plataforma do Soundcloud (https://
soundcloud.com/girls-on). Já as me-
ninas podem ser encontradas nos 
perfi s do Instagram @caroltuasco e 
@andressaemma.
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Dica da repórter
Meu gênero favorito da música 

eletrônica é o psytrance. Por tanto, aqui 
seguem algumas mulheres com ótimas 
faixas dançantes pra você curtir nessa 

quarentena:

“REALITY TEST”
Desde os 17 anos, a israelense Nica 

Iliuhin (Reality Test) trabalha com pro-
dução musical. Aos 21, começou a tocar 
internacionalmente. É uma das maiores 
DJs na cena do psytrance mundial. Para 
ouvir: “GO!”, “Just One Night”, “TuTa”.

DJ MOON
A mexicana Diane Fernandez, também 

conhecida como DJ Moon. Além de 
comandar seu próprio projeto, ela e 

Mack, seu companheiro, tem o projeto 
Special M. Moon é conhecida por seu 

carisma ao tocar, suas perucas coloridas 

e seus fones com orelhas de gatinho. 
Para ouvir: “Signals”, “Déjà Vu”,

“Quiero las estrelas”.
 

ALICID
A pernambucana Natália Azevedo 

tem estado em evidência nos últimos 

tempos. 
Alicid conquistou as pistas com seu 

prog melódico. Mas a pista realmente 
não para quando toca a track

“Lysergic Love”.
Para ouvir: “Lysergic Love”,

“Resurge”

06.05.2020

Carol Tuasco Andressa Emma

Girls 
ON

Mulheres potiguares contam a experiência de serem DJs no mundo da música eletrônica
Rayanne Bastos / Cedida Dani Ferreira / Cedida

o eletrônico na perspectiva feminina

>

>
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O recado para hoje é simples e direto: vá com muita 
calma para não se estressar, Áries! A Lua migra para a 
sua 8ª Casa, atiça seu lado esquentado e ainda briga 
com Saturno e Urano, apontando um dia tenso e 
desafi ador para o seu signo. 

A Lua se despede do seu signo e ingressa em sua 
Casa da Fortuna durante a madrugada, indicando um 
ótimo astral para ganhar dinheiro, rever suas contas e 
planejar os gastos. Pode até incrementar a sua renda 
com um bico, negociar um aumento ou conquistar.

Hoje tem mudança da Lua, que começa a agir em 
seu signo oposto durante a madrugada. A energia 
lunar coloca os seus relacionamentos em destaque e 
lembra a importância das outras pessoas em sua vida. 
A união faz a força e você verá isso claramente.

Boas surpresas chegam da Lua, que começa a circular em 
seu signo nesta quinta-feira, anunciando novos horizontes 
em sua vida. No entanto, você terá que agir com tato e 
sabedoria, pois contratempos também estão previstos 
para hoje. Lua e Saturno se desentendem.

A Lua ingressa em sua 6ª Casa e traz à tona o seu lado 
guerreiro. Você vai focar nas responsabilidades e terá 
pique de sobra para cumprir seu trabalho com muita 
garra e determinação. No entanto, a Lua briga com 
Saturno e Urano, sinal de contratempos.

Hoje o sinal está vermelho para o seu signo sair da zona de 
conforto ou se abrir muito com os outros. A Lua ingressa 
em seu inferno astral e briga com Saturno, recomendando 
mais prudência e jogo de cintura em seus contatos e 
relacionamentos. Ter cautela e agir com discrição.

Circulando no ponto mais positivo do seu Horóscopo 
a partir de hoje, a Lua traz sorte, criatividade e 
entusiasmo extras para você. Pode até faturar uma 
grana extra em jogos e sorteios, mas deve ter cautela 
ao investir o dinheiro para não sair no prejuízo. 

Novidades marcam presença entre os astros e 
a principal chega da Lua, que hoje passa a se 
movimentar em sua 11ª Casa, incentivando seus 
projetos e ambições. O momento pode ser oportuno 
para retirar um antigo plano da gaveta.

Os interesses domésticos passam a ocupar papel 
destacado em seu dia a dia com o ingresso da Lua 
em sua 4ª Casa. Assuntos de casa e família vão exigir 
atenção ao longo dessa quarta-feira e nem tudo pode 
fl uir do jeito que você espera. 

A Lua sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo, 
incentivando seus propósitos e suas metas nesta 
quarta-feira. Graças ao apoio lunar, você terá mais 
disposição para vencer obstáculos e vai querer se 
destacar em tudo que fi zer. 

Seu signo é do tipo discreto e não gosta muito de se 
expor, mas hoje você vai se comunicar com facilidade 
e pode fazer ótimas negociações ao longo do dia. O 
recado é da Lua, que começa a se movimentar em 
sua 3ª Casa, estimulando seu poder.

O dia pode começar um pouco azedo por causa de 
uma trombada astral entre a Lua e Saturno, o que vai 
exigir paciência, serenidade e perseverança para lidar 
com possíveis imprevistos. Nem tudo pode fl uir como 
você espera nas primeiras horas dessa quarta-feira.

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)

Nada mais será como antes na
dramaturgia, séries e programas da Globo

Sem cravar prazos, a direção da Globo 
tem discutido diariamente a melhor maneira 
de retomar as atividades nos Estúdios Globo, 
Rio de Janeiro, por causa das consequências 
provocadas pelo novo coronavírus, que paralisou 
praticamente toda a sua produção.

No caso das novelas, remotamente, 
como informado neste espaço, autores foram 
convocados a repensar a forma de escrever e de 
realizar, para lidar com as diferentes limitações 
que irão impactar tanto a narrativa quanto os 
recursos de produção.

Em meio a tudo isso, há também uma enorme 
preocupação com os profi ssionais do chamado 
“grupos de risco”, atores, diretores, produtores, 
técnicos, entre outros, ou seja, indivíduos acima 
de 60 anos ou que já tenham algum problema de 
saúde, incluindo obesidade, cardíacos.

Em um primeiro momento, a Globo ainda 
não defi niu como eles serão encaixados na “nova 
ordem” da Teledramaturgia. 

Como a prioridade é o bem-estar de todos, 
uma severa avaliação vai ditar a melhor solução 
para cada obra.

OUTRA QUESTÃO
Ainda sobre o assunto acima, 

outra situação que a Globo 
fatalmente terá que enfrentar 
envolve os contratos de trabalho.

Se as gravações voltarem em 
junho, em uma projeção das mais 
otimistas, os vínculos por obra de 
muitos atores já estarão vencidos. 
Gente que já se comprometeu com 
teatro, cinema, streaming...

PARTE DE DINHEIRO
Toda novela, como qualquer 

outro produto na TV, trabalha 
com um orçamento. Tem um 
centro de custo próprio, montado 
muito antes do início da sua 
produção.

Nas interrompidas “Salve-se 
Quem Puder” e “Amor de Mãe” 
isso também terá que ser refeito. 
No reinício das gravações, a 
conta de nenhuma, mantidos os 
números atuais, irá fechar.

VAI DAÍ QUE...
Na volta da vida normal, um 

conjunto de situações deverá ser 
reexaminado, daí a importância 
das reuniões remotas que 
passaram a acontecer.

E uma certeza: na 
dramaturgia da Globo, e a da 
concorrência também, nada mais 
será como antes. 

AINDA ASSIM
A produtora Floresta acredita 

que será possível gravar e 
estrear ainda este ano uma nova 
temporada de “Lady Night”, da 
Tatá Werneck.

O programa, hoje, tem uma 
importância muito grande 
tanto para a grade da TV paga, 
Multishow, quanto da TV aberta 
e ocupa pouco espaço nos Estúdios 
Globo.

Bate-Rebate
O “Conversa com Bial” volta à grade da Globo no próximo dia 18...Mas, por causa da pandemia, em formato 
feito de casa.A produtora Floresta, em contato com a coluna, disse ainda não ter uma comunicação ofi cial sobre 

a segunda temporada do reality “Soltos em Floripa”...Trata-se de um original da Amazon Prime Vídeo.Luciana 
Gimenez continua gravando seus dois programas na Rede TV!, com cuidados redobrados e equipe reduzida.
O primeiro projeto de live multiplataforma da Globo chegou, em sua segunda edição – “Alok Em Casa” -, a 

34.067.039 pessoas, considerando só os canais lineares.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

BOA CONVERSA
Globo e Band, já de algum 

tempo, já haviam programado  
as lives de Roberto Carlos e 
Daniel para o próximo domingo, 
Dia das Mães. Mas as duas, 
porque ainda não tinham 
informações, marcaram para o 
mesmo horário, três da tarde.

E FOI AÍ QUE...
No domingo, ao se tocar 

disso, o próprio Roberto pegou 
o telefone e conversou com o 
Daniel sobre a possibilidade de 
uma troca. Afi nal, o público dos 
dois é quase o mesmo. E claro 
que sim.

No dia seguinte, segunda, 
Globo e Band fi zeram esses 
ajustes: Roberto Carlos, na TV 
aberta, irá ao ar das 15h às 
15h45 e Daniel, das 15h45 em 

diante.

VALE DESTACAR
Sem entrar nessa paranoia 

de disputa ou apontar uma 
melhor que a outra, o fato é que 
com GloboNews e CNN Brasil, 
em matéria de jornalismo, o 
público está muito bem servido.

As duas têm oferecido 
trabalhos da melhor qualidade.

RESULTADOS DEMONSTRAM
Assim como aconteceu em 

março, a GloboNews também 
fechou abril na liderança dos 
canais pagos. Assim como CNN 
Brasil, no total geral, empatou 
com a GN em 90h e fi cou à 
frente em 65 horas. Para um 
canal tão novo, pouco mais de 
um mês e meio no ar, está de 
muito bom tamanho.

BOAS RECORDAÇÕES Ribeiro atualmente encontra-se em Porto Alegre, 
com a fi lha, Maria Julia, de 9 anos, e mantém ainda uma casa no Rio. 
Curiosamente, no dia 25, participou de uma live com Juliana Silveira e 
Susy Rêgo sobre os 15 anos da novela.   “Era maravilhoso trabalhar na 
Band, emissora muito acolhedora, ótimo clima e muito especial”, conta 
Maria Carolina à coluna. Ela foi casada com o diretor Edgard Miranda 
e também tem passagens por Globo e Record.  

Crédito Divulgação
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Daniela FreireDaniela 
Iguais!

A deputada federal Natália 
Bonavides publicou em suas redes 
sociais dois vídeos que mostram 
cenas praticamente idênticas 
de atitudes antidemocráticas ao 
extremo e de repressão contra 
jornalistas. Um de 1983, durante a 
ditadura militar, e outro - pasme! 
- desta terça-feira, 5 de maio de 
2020.

 
COMPORTAMENTO

No vídeo de 1983, o general da 
ditadura Newton Cruz, na época 
comandante militar de Brasília, 
aparece descontrolado e aos berros 
ao tentar responder pergunta de 
um repórter sobre retrocesso. Ele 
manda o jornalista calar a boca 
e depois parte para a agressão 
do profi ssional de imprensa, 
que é puxado e obrigado a pedir 
desculpas (por ter feito o seu 
trabalho).

INACEITÁVEL
No vídeo gravado ontem, em 

Brasília, o atual presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro, surgiu 
com comportamento idêntico. 
Grosseiro, mal educado e aos 
gritos, chamou a Folha de S.Paulo 
de “canalha” e mandou que os 
repórteres que o questionavam 
sobre a troca na direção da PF do 
Rio de Janeiro calassem a boca.

COVARDE
Sobre o episódio do “cala 

a boca” do “chefe supremo”, a 
colunista e antropologista (com 
passagens pelas universidades 
de Oxford e Harvard) Rosana 
Pinheiro Machado muito bem 
defi niu: “Bolsonaro mandando 
uma jornalista calar a boca é o 
cúmulo da covardia que está por 
trás de todo autoritário cagão de 
pijamas”.

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
A propósito, o art. 9° do Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros 
diz que é dever do jornalista, entre 
outras coisas: lutar pela liberdade 
de pensamento e expressão, 
defender o livre exercício da 
profi ssão, opor-se ao arbítrio, 
ao autoritarismo e à opressão, 
bem como defender os princípios 
expressos na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem.

ANTINGIDOS
Os últimos dados sobre como 

a Covid-19 se espalha em Natal 
preocupam. Eles mostram que 
o vírus, que chegou no RN pelas 
classes sociais de renda alta, assim 
como ocorreu em todo o Brasil, já 
atinge com força os bairros mais 
pobres da capital. Se nas primeiras 
semanas de epidemia por aqui os 
casos se concentravam nos bairros 
de Petrópolis e Tirol, agora três 
bairros da Zona Norte ocupam as 
primeiras posições no número de 
pessoas com o novo coronavírus.

RÁPIDAS 
•“Quanto vale uma vida humana?”. A pergunta foi feita nesta terça-feira pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo, 
ao afi rmar que a nova projeção de 134 mil mortos pela covid-19 nos EUA – mais que o dobro da projeção inicial – se 
deve à reabertura muito rápida das atividades em diversos estados do país.
• O homem que agrediu enfermeiros que protestavam na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Dia do Trabalhador, é 
funcionário do Ministério dos Direitos Humanos. Quão contraditório pode ser isso?
• Boa notícia: Israel anunciou a descoberta de anticorpo para o novo coronavírus.
• Outra: empresa alemã Pfi zer inicia testes em humanos com possível vacina contra coronavírus.

Deputada estadual Cristiane Dantas em reunião remota da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia

Aliado de primeira hora de Bolsonaro, o deputado potiguar Fábio Faria marcando presença em mesa poderosa 
no Palácio do Planalto, ao lado do presidente, dos ministros Paulo Guedes e Braga Netto e de empresários como 
Luciano Hang. Em pauta, as medidas de socorro econômico para empresas e trabalhadores

Família de máscara: Juliana Celli, Bertone 
Marinho e a pequena Marina comemorando, 
protegidos, o mesversário do herdeiro Davi

Trabalhando no isolamento: vereadora
Ana Paula durante a sessão online da
Câmara Municipal de Natal

SEM DIREITO À SAÚDE
O que preocupa nesses dados 

é o abismo que existe no acesso 
à saúde entre a população dos 
bairros que hoje apresentam 
maior número de infectados e os 
bairros que “espalharam o vírus” 
por aqui.

É PRECISO LEMBRAR...
...Que muitas pessoas 

de classe alta, apesar das 
recomendações e dos riscos, 
mantiveram funcionários 
trabalhando em suas casas. 
Esses patrões infectaram os 
empregados, que, por sua vez, 
levaram a doença para as suas 
comunidades.

Antes disso, muitos 
chegaram da Europa ou de 
outros países atingidos pela 
pandemia, após o carnaval, e 
não hesitaram em frequentar 
academias, salões de beleza 
e afi ns, sem fazer ao menos a 
quarentena mínima, de sete 
dias.

 NOVA ESTRATÉGIA
A covid-19 tem atrapalhado 

o trabalho do IBGE também. 
Como as pesquisas presenciais 
estão suspensas, muitas pessoas 
não estão atendendo as ligações 
do IBGE ou se recusando a 
prestar informações por telefone. 
Como opção, o instituto adotou 
uma nova estratégia para dar 
mais segurança às pessoas 
pesquisadas: passou a realizar a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) Contínua 
por cartas, com o nome do 
entrevistador (a), o número de 
telefone de contato e mensagem 
explicativa ao morador 
responsável pela residência 
selecionada para que o mesmo 
retorne ao chamado.

IMPORTÂNCIA
Presente em 94 municípios 

potiguares, a PNAD Contínua 
é o principal termômetro do 
trabalho formal e informal 
no Brasil. Além disso, o 
questionário envolve aspectos 
como renda, condições de 
moradia e educação.

A carta comunicará 
também como o morador (a) 
poderá marcar dia e horário da 
entrevista.

AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ
“Será que abandonamos 

toda e qualquer dignidade?”. A 
pergunta foi feita nesta terça-
feira por Sérgio Moro, que 
agora reclama sobre as ‘fake 
news’ plantadas por grupos 
bolsonaristas contra ele.

Quando era ministro da 
Justiça, Moro se incomodava 
com as fake news direcionadas 
a outros políticos ou agentes 
públicos?



O Clube de Regatas do Fla-
mengo anunciou nesta terça-feira  
(5), por nota ofi cial, que fechou um 
acordo com os jogadores que prevê 
o corte de 25% dos vencimentos de-
les nos próximos dois meses. 

A redução dos salários ocorre 
cinco dias após o clube iniciar a um 
processo de demissão - 12 trabalha-
dores já foram desligados e estão 
previstas outras 50 demissões - que 
pretende reduzir 6% do quadro de 
colaboradores. 

Segundo a direção do clube ca-
rioca, as medidas tentam mitigar 
os efeitos da crise causada pela 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), após a paralisação do 
futebol no país.

O documento - que será ofi ciali-
zado por ambas as partes nos pró-
ximos dias - também estabelece o 
adiamento do pagamento dos direi-
tos de imagens, que seriam pagos 
em maio e junho deste ano. 

Com a adesão ao acordo, a qui-
tação será feita em dez parcelas, a 
partir de janeiro de 2021.  Em prin-
cípio, a vigência do documento será 
para os meses de maio e junho. 
Após este período, o clube se com-
promete a realizar nova avaliação. 

“A crise econômica resultante 
da pandemia da COVID-19 é grave 
e afeta a todos. Infelizmente, medi-
das duras são necessárias de forma 
a garantir a continuidade de todas 
as instituições e empresas. O Clube 

de Regatas do Flamengo, apesar de 
seu tamanho e sua situação fi nan-
ceira equilibrada, não está imune a 
isto”, diz a abertura da nota ofi cial, 
publicada no site do Rubronegro.

Na última quinta-feira (30) 
foram dispensados do clube 12 tra-
balhadores da categoria de base, 
entre eles, roupeiros, motorista e 
fi siologistas. 

 Também foi fi rmado um acordo 
com o restante dos trabalhadores 
do clube que estabelece a redução 
de 25% dos salários acima de R$ 4 
mil por mês.

Na nota, o clube cita ainda que 
a demissão de 6% dos funcioná-
rios, feita após as férias coletivas, 
foi uma necessidade “dolorosa”.

QUARTA-FEIRA, 06.05.2020Esportes16

Jogadores do Flamengo terão salários reduzidos em maio e junho

Flamengo fecha acordo com jogadores 
para a redução de 25% dos salários
Clube aponta que medida é uma consequência da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que interrompeu as 
competições; cortes acontecerão nos meses de maio e junho e, passado o período, a situação será novamente analisada

Despesas

Alexandre Vidal / Flamengo


