
Bolsonaro
anda a cavalo 
durante protesto 
pró-governo
Como tem ocorrido 
constantemente, o 
Supremo Tribunal Federal 
foi o principal alvo das 
palavras de ordem e das 
placas carregadas por 
manifestantes durante o 
ato que aconteceu em 
Brasília neste domingo
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Médica potiguar fala 
sobre os dramas do 
trabalho em UTI

Câmara anuncia 
devolução de mais R$ 1 
milhão para a Prefeitura

“Nunca achei que pudéssemos 
ter alguma doença que fosse 
transformar tanto o mundo”, 
diz intensivista Camila Costa

Devolução vai auxiliar a 
Secretaria Municipal de Saúde 
na compra de dezenas de 
respiradores pulmonares
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Autorretrato em 
tempos de pandemia

Turismo monta plano 
para retomada no RN

PT debate opções 
para as eleições 2020

Jovem artista, natalense Luiza 
Fonseca fala sobre a pintura que 
reflete os dias de isolamento social, 
além de inspirações para o futuro

Projeto apresenta contempla seis 
fases e define um fluxo geral de 
atendimento a ser seguido pelas 
empresas do segmento

Presidente do partido no RN, Júnior 
Souto, disse que legenda vai optar 
entre lançar candidatura própria ou 
apoiar nome de outro partido
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Pico da pandemia de coronavírus no RN 
será em julho, diz pesquisador potiguar
Previsão do professor José Dias do Nascimento Júnior, titular do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN e 
pesquisador convidado na Universidade de Harvard (EUA), aponta para o avanço expressivo de infecções do novo coronavírus
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UPA fecha as portas para 
novos atendimentos em 
Parnamirim
Neste domingo, havia 25 
pacientes internados no
local utilizando suporte de 
oxigênio. Capacidade é de 19

Saúde 05

Brasil ultrapassa
marca de 500 mil
casos de coronavírus
Segundo o Ministério da Saúde, 
País tinha 29.314 óbitos pela 
doença e 514.849 diagnósticos 
positivos até este domingo

Pandemia 05
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A governadora Fátima 
Bezerra decide esta semana 
se renovará ou não o atual 

decreto de isolamento social, cuja 
validade termina no próximo dia 4 
de junho. Mas ela o fará só depois 
de ouvir o que tem a dizer o Comitê 
Científi co do Nordeste para a 
pandemia do novo coronavírus.

Ela mesma reconheceu a 
complexidade dessa decisão 
durante uma live com empresários 
e pelo menos dois representantes 
do Poder Judiciário na última 
sexta-feira (29), promovida 
pelo Lide (Grupo de Líderes 
Empresariais do RN), fundado 
nacionalmente em 2003, pelo 
empresário e atual governador de 
São Paulo, João Dória.

Embora como toda a boa 
política a governadora tenha 
descartado o “lockdown”, o bloqueio 
total para Natal e Mossoró, como 
orientou o Comitê Cientifi co do 
NE, a ampliação do relaxamento 
social mais amplo, como querem 
os empresários, não tem nada de 
defi nido.

Fátima deixou claro que essa 
decisão passa antes pela observação 

da taxa de contágio, hospitalização 
e de indicadores sociais para que 
então ela possa dar um passo 
seguro em direção ao retorno das 
atividades de forma controlada e 
planejada.

Até as pedras sabem que o 
isolamento social não seguiu o 
curso desejado em nenhuma capital 
do País e muito menos aqui e, 
portanto, uma tentativa precipitada 
de retorno poderá trazer prejuízos 
dobrados no momento em que a 
curva pandêmica se acentua em 
ladeira íngreme.

A live dos empresários, é 
bom que se diga, não foi bem 
organizada, já que desperdiçou 
tempo demasiado em solecismos 

e rapapés, pelo menos enquanto 
Fátima participou dele, quando 
deveria ter focado em soluções 
objetivas e propostas inovadoras 
para o grave e delicado momento.

Ao contrário, falou-se e pediu-se 
muito do mesmo.

Quando fi nalmente a 
governadora pôde falar – e foi 
até econômica para seus padrões 
habituais –, lembrou que, do 
governo federal, o RN só recebeu 
até agora, desde o começo da crise 
sanitária, R$ R$ 45,7 milhões, que 
precisaram ser complementados 
por outros R$ 45,3 milhões do 
Tesouro Estadual.

Esse dinheiro (mais de R$ 
90 milhões) pagou a ampliação 
de leitos de UTI, leitos clínicos 
e foi usado na aquisição de 
equipamentos de proteção 
individual.

E, quando o dinheiro novo 
fi nalmente chegar, ele já estará 
defasado em meio ao colapso do 
sistema de saúde a julgar pela 
rápida evolução dos casos.  

No sábado, o Brasil se tornou o 
quarto país com mais mortes pela 
Covid-19.

Relaxar ou tensionar
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NOTAS & INFORMES
MELHORAR NÃO VAI

O secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, acredita que os dados sobre 
emprego para o mês de maio serão 
tão ruins quanto os de abril, que 
registrou fechamento de 8 mil vagas. 
“Eu evito fazer previsões, mas 
melhorar não vai”, disse à coluna.

QUE NÃO PASSE DISSO
O Governo do Estado não 

quer nem pensar na possibilidade 
de a primeira parcela do socorro 
fi nanceiro entrar depois do dia 
15. Se isso acontecer, a gestão 
de Fátima Bezerra terá sérias 
difi culdades de pagar as contas, 
incluindo o adiantamento dos 
salários dos servidores.

RACHA
O Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação (Sinte) está dividido. 
Uma parte comemora a sanção da 
governadora ao reajuste de 12,84% 
para a categoria, mesmo com a 
pindaíba da gestão estadual. Outra 
fatia se sente traída por Fátima 
Bezerra (ex-dirigente do sindicato). 
Para esses, o acordo fechado entre 
sindicato e governo foi vergonhoso, 
já que a integralidade do aumento só 
será sentida no bolso dos professores 
em dezembro.

ESQUISITO
Juízes federais fecharam uma 

A crise na economia provocada pela pandemia do novo 
coronavírus é tão grande que a equipe econômica do 
Governo do Estado dividiu os esforços. Com Aldemir 

Freire (Planejamento e Finanças) fi cou a responsabilidade de 
“contar os palitos” para pagar as contas. Já o planejamento 
do pós-pandemia e a elaboração de um plano de retomada 
econômica estão sendo pensados por Jaime Calado 
(Desenvolvimento Econômico) e Márcia Maia (Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte).

Responsabilidade dividida

espécie de acordo para que, durante 
a pandemia do novo coronavírus, 
nenhuma liminar seja concedida a 
quem buscar a Justiça Federal para 
conseguir um leito de UTI. Segundo o 
juiz Marco Bruno Miranda, o objetivo 
é não desorganizar a regulação 
do sistema de saúde estadual. E o 
direito das pessoas, onde fi ca?

MISTÉRIO
A deputada estadual Isolda 

Dantas (PT) até concorda que o 
Consórcio Arena das Dunas delegue 
um representante para acompanhar 
as investigações da CPI da Arena das 
Dunas na Assembleia Legislativa. 
Na primeira reunião da comissão, ela 
pediu para deixar bem claro, porém, 
que o advogado só pode participar 
das reuniões públicas. Das reuniões 
secretas, só os deputados.

RESPOSTA AO APELO
O secretário estadual de Saúde, 

Cipriano Maia, respondeu ao líder 
do governo na Assembleia, George 
Soares (PL), que na semana passada 
fez um apelo para que o governo 
montasse um leito de UTI no 
Hospital Regional de Assu. Sem citar 
nomes, Cipriano limitou-se a dizer na 
coletiva diária da Sesap que é mais 
fácil expandir a rede assistencial em 
hospitais que já têm estrutura.

AFINIDADE
A afi nidade entre o prefeito de 

Natal, Álvaro Dias, e o presidente da 
Câmara Municipal, Paulinho Freire 
(PDT), é tão grande que, numa 
reunião de líderes empresariais 
do Lide RN na sexta (29), estavam 
os dois presentes e com o mesmo 
avatar: “Paulinho Freire”.
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A Assembleia Legislativa instalou na última sexta-feira 
(29) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai in-
vestigar o contrato do Governo do Estado com a Arena das 
Dunas. Por meio de videoconferência, o deputado Tomba Fa-
rias (PSDB) iniciou os trabalhos presidindo a sessão na pre-
sença dos cinco membros titulares da CPI – Sandro Pimentel 
(PSOL), Isolda Dantas (PT), Allyson Bezerra (SDD) e Coronel 
Azevedo (PSC). Em seguida foi aberta a votação para eleição 
do presidente e vice-presidente da Comissão. Por unanimida-
de, Coronel Azevedo e Tomba Farias foram eleitos, respecti-
vamente, presidente e vice. Já o deputado Sandro Pimentel 
foi indicado como relator da CPI.

Como forma de dar celeridade aos trabalhos, o presidente da 
Comissão requereu que órgãos como Ministério Público Estadu-
al e Federal, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Controlado-
ria-Geral do Estado, Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia (Crea) e o Consórcio Arena das Dunas sejam convocados 
a terem assento nas reuniões públicas da Comissão. Também foi 
requerido que os relatórios produzidos pela Controladoria-Geral 
do Estado e TCE, e os documentos que embasaram esses relató-
rios, sejam entregues em sua integralidade à CPI.

Os membros da Comissão também requereram ao presi-
dente da Assembleia Legislativa a disponibilização de asses-
sores jurídicos, assessores técnicos e que toda estrutura da 
Casa Legislativa seja preparada e adequada para possíveis 
oitivas que ocorrerão durante as investigações, principalmen-
te por causa da pandemia. A próxima reunião acontece na 
segunda-feira (8).

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias To-
ffoli, recebeu alta hospitalar, em Brasília, no sábado (30), após 
permanecer internado durante uma semana se recuperando de 
uma cirurgia para retirada de um abscesso. Contudo, Toffoli 
ainda fi cará de licença médica por mais uma semana.

Apesar de a cirurgia, realizada no dia 23, ter transcorrido 
bem, o ministro apresentou sintomas da covid-19 e fi cou in-
ternado para observação. Os exames realizados pelo ministro 
deram negativo para o novo coronavírus.

Coronel Azevedo é 
eleito presidente de CPI

Toffoli recebe alta,
mas continua afastado

Arena das Dunas

Cirurgia

Órgãos como MP Estadual e Federal e
TCE poderão acompanhar investigações
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O presidente Jair Bolsonaro 
requisitou um helicóptero ofi cial 
para sobrevoar a Esplanada dos 
Ministérios neste domingo (31) e 
prestigiar mais uma manifestação 
a favor de seu governo e contra o 
Supremo Tribunal Federal (STF) e 
o Congresso Nacional.

Depois, desceu e caminhou pa-
ra cumprimentar seus apoiadores 
que estavam em frente ao Palá-
cio do Planalto. Ele não utilizava 
máscara, obrigatória no Distrito 
Federal como medida de combate 
à Covid-19. Em seguida, andou a 
cavalo diante de manifestantes. O 
presidente não deu declarações.

Como tem ocorrido constante-
mente, o STF foi o principal alvo 
das palavras de ordem e das placas 
carregadas por manifestantes.

 Placas afi rmavam: “Supremo 
é o povo” e “Abaixo a ditadura do 
STF”. Faixas faziam ataques ao 
Supremo e pediam intervenção 
militar. Congressistas foram cha-

mados de corruptos.
Antes da chegada de Bolsonaro 

à manifestação. Um grupo entoou 
gritos de ordem contra o STF em 
frente à Corte. “STF, preste aten-
ção, sua toga vai virar pano de 
chão”, diziam.

Na última quarta-feira (27), a 
Polícia Federal cumpriu uma série 
de mandados de busca e apreensão 
contra bolsonaristas por divulga-

ção de “fake news”. A ordem foi da-
da pelo STF no âmbito do inquérito 
que investiga a divulgação dessas 
notícias falsas.

Manifestantes demonstraram 
ainda apoio aos ministros Augusto 
Heleno (Gabinete de Segurança 
Institucional) e Abraham Wein-
traub (Educação). “Fake news não 
é crime”, dizia uma faixa. O núme-
ro de manifestantes deste domingo 
era um pouco maior do que o da 
semana passada.

Neste domingo, antes da mani-
festação, Bolsonaro voltou a fazer 
ataques à imprensa em publica-
ção em redes sociais. “O maior dos 
FAKE NEWS é o ‘gabinete do ódio’ 
inventado pela imprensa”, afi r-
mou, em referência ao grupo alvo 
de investigação no inquérito das 
fake news.

“Até o momento a Folha, Globo, 
Estadão... não apontaram uma só 
fake news produzida pelo tal ‘gabi-
nete’”, afi rmou.

Celso de Mello compara
Brasil à Alemanha de Hitler

Crítica

O decano do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro 
Celso de Mello, comparou o 
Brasil à Alemanha de Hitler 
e, em mensagem reservada 
enviada a interlocutores no 
WhatsApp, disse que bolsona-
ristas “odeiam a democracia” e 
pretendem instaurar uma “des-
prezível e abjeta ditadura”.

Celso de Mello é o relator 
do inquérito que investiga as 
acusações, levantadas pelo ex-
-ministro Sérgio Moro, de que 
Bolsonaro tentou interferir 
politicamente na Polícia Fede-
ral.  O ministro se aposenta em 
novembro deste ano, quando 
completa 75 anos.

O comentário do decano foi 
disparado na véspera de uma 
manifestação de aliados do pre-
sidente que ocorre neste domin-
go, em Brasília. Uma das faixas 
carregadas por manifestantes 
pede “intervenção militar”.

“GUARDADAS as devidas 
proporções, O ‘OVO DA SER-
PENTE’, à semelhança do que 
ocorreu na República de Wei-
mar (1919-1933), PARECE es-
tar prestes a eclodir NO BRA-
SIL!”, escreveu o decano do 
STF, usando letras maiúsculas 
e exclamações para enfatizar 
trechos do comentário.

Bolsonaro anda a cavalo durante 
protesto pró-governo em Brasília

Manifestação

Presidente andou a cavalo neste domingo

Ministro Celso de Mello, do STF

Pedro Ladeira / Folhapress

Carlos Moura / STF

Um protesto pró-democracia 
organizado por grupos ligados a 
torcidas de futebol na Avenida 
Paulista, em São Paulo, neste do-
mingo (31), terminou em confronto 
entre manifestantes e apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro e 
também com a Polícia Militar, que 
interveio e usou bombas de gás la-
crimogêneo para dispersar o início 
de uma briga em frente ao Museu 
de Arte de São Paulo (Masp).

Uma grande confusão, que 
durou ao menos uma hora, tomou 
conta da Paulista, deixou um ras-
tro de destruição. Ao menos cinco 
manifestantes foram detidos.

No início da tarde, os partici-
pantes do ato convocado pelos cole-
tivos se reuniram em frente Masp. 
Os manifestantes gritavam “demo-
cracia”, vestiam preto e usavam 
máscaras em razão da pandemia 
do novo coronavírus. O encontro 
teve início por volta do meio-dia.

Integrantes da manifestação 
levavam faixas com dizeres como 
“somos democracia”. Parte dos par-
ticipantes era da torcida organiza-

da Gaviões da Fiel, do Corinthians. 
Eles cantavam músicas da torcida 
e paródias como “doutor, eu não me 
engano, o Bolsonaro é miliciano”. 
Neste mesmo evento contrário ao 
presidente Bolsonaro também ha-
via torcedores do Palmeiras, do São 
Paulo e do Santos.

A poucos metros dali, em frente 
à sede da Federação da Indústrias 
de São Paulo (Fiesp), havia um 
grupo de manifestantes pró-Jair 
Bolsonaro, que realizava um ato 
no local. A maioria vestia verde e 
amarelo. A polícia havia separado 
os manifestantes. A briga em fren-
te ao Masp envolvendo manifes-
tantes contrários a Bolsonaro e a 
PM começou por volta das 14h20.

De acordo com o organizador 
do movimento Somos Democracia, 
o corintiano Danilo Pássaro, de 
27 anos, a manifestação no Masp 
transcorria de forma pacífi ca e, se-
gundo ele, já se encaminhava para 
o fi nal, quando, por volta das 14 
horas, “três ou quatro pessoas” com 
camisetas com inscrições neonazis-
tas se infi ltraram no grupo. Segun-

do Danilo, além deles, chegaram 
também três outras pessoas com 
farda militar, o que teria iniciado 
o tumulto. “Até então, estava tudo 
calmo. Nossas faixas eram pela 
democracia, e eu já havia feito um 
discurso”, afi rmou.

A PM passou a usar bombas de 
gás lacrimogêneo para dispensar 

os manifestantes. A partir daí a 
confusão aumentou e se estendeu 
por boa parte da Avenida Paulis-
ta, em direção ao metrô Conso-
lação. Um grupo passou a jogar 
pedras e outros objetos contra os 
policiais. Outros fi zeram barrica-
das com uma caçamba de lixo. O 
disparo de bombas durou ao me-

nos 40 minutos.
De acordo com a PM, parte das 

envolvidos no confronto foi enca-
minhado à delegacia dos Jardins. 
Eles portavam canivetes e artefa-
tos químicos.

A assessoria de imprensa da 
Gaviões da Fiel informou que não 
organizou a manifestação, mas que 
o ato é “legítimo” por defender a 
democracia.

No Rio de Janeiro, um grupo 
de torcedores da Democracia Ru-
bro-Negra também fez ato contra 
Bolsonaro, na orla da Praia de 
Copacabana. Em meio à divisão 
entre as duas manifestações, um 
policial militar afi rmou ao deputa-
do federal Daniel Silveira (PSL-RJ) 
que tinha mandado queimar uma 
bandeira do grupo contrário ao pre-
sidente.

Em Belo Horizonte, um grupo 
de pessoas também organizou um 
protesto contra o presidente Jair 
Bolsonaro. A manifestação traz 
cartazes de torcidas organizadas 
de clubes de futebol, como Resis-
tência Alvinegra e Galo Antifa.

Polícia Militar de SP dispersa manifestantes na Avenida Paulista neste domingo

Ato pró-democracia em São Paulo 
termina em confronto com a polícia
Polícia usa bombas de gás para dispersar manifestação na avenida. Segundo organizador do movimento, manifestação 
transcorria de forma pacífica quando “três ou quatro pessoas” com camisetas com inscrições neonazistas se infiltraram

Confusão

Marlene Bergamo / Folhapress
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Marcelo Barroso / Câmara de Natal

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara 
Municipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PDT), anunciou 
que a Casa vai devolver para a 
Prefeitura cerca de R$ 1 milhão 
neste mês de junho. A devolução é 
resultado de economia da Câmara 
com as verbas recebidas a título 
de duodécimo. No início do ano, a 
Casa já tinha devolvido outros R$ 
6 milhões.

De acordo com Paulinho Frei-
re, o valor que voltará aos cofres 
municipais é decorrente de uma 
“gestão de austeridade e zelo com 
o dinheiro público”. Nos últimos 
meses, os esforços da Casa foram 
intensifi cados para a redução do 
custeio e das verbas de gabinete, 
que não foram utilizadas em sua 
totalidade por alguns vereadores 
neste período de pandemia.

“Seguimos com o mesmo pla-
nejamento aplicado desde o co-
meço da nossa gestão, no início de 
2019, com corte de gastos em todas 
as áreas. Além dos quase R$ 6 mi-
lhões que devolvemos em janeiro, 
já usados em obras que benefi cia-
ram a população natalense, esta-
mos repassando agora mais R$ 1 
milhão, fruto da conscientização e 

da economia dos vereadores para 
ajudar a nossa cidade neste mo-
mento de pandemia”, enfatizou.

A devolução aos cofres do Mu-
nicípio de quase R$ 1 milhão vai 
auxiliar a Secretaria Municipal 
de Saúde na compra de dezenas 
de respiradores mecânicos, que 
serão utilizados nos hospitais e 
unidades de saúde. “Não é prer-
rogativa da Câmara comprar res-
piradores mecânicos, mas demos 
uma ajuda grande ao Município 

quando fomos diretamente a uma 
empresa que produz estes apa-
relhos com preços bem abaixo do 
que estamos vendo no mercado. 
Esta ação demonstra o quanto o 
Legislativo municipal, através da 
Mesa Diretora e de todos os ve-
readores, tem se preocupado em 
ajudar a população no combate a 
esse vírus. Só através de esforços 
coletivos que iremos superar este 
momento difícil”, destacou Pauli-
nho Freire.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, san-
cionou a lei que estabelece um 
reajuste de 12,84% no piso salarial 
do magistério. Esse percentual se-
rá aplicado sobre os vencimentos 
básicos dos professores e especia-
listas em educação retroativo a ja-
neiro deste ano. A lei foi publicada 
na edição de sábado (30) do Diário 
Ofi cial do Estado.

Para efetuar o pagamento, o 
governo fará reajuste em três par-
celas, sendo 3% em junho, 3% em 
outubro e 6,363% em dezembro, 
chegando ao valor acumulando 
12,84%. Já o valor retroativo se-
rá pago em 11 parcelas em 2021, 
sendo 40% em seis parcelas iguais, 
entre fevereiro a julho, e os 60% 
restantes serão pagos em cinco 
parcelas iguais nos meses de agos-
to, setembro, outubro, novembro e 
dezembro.

A forma de pagamento foi 
acordada entre representantes do 

governo e do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação (Sinte).

Também no sábado, foi publi-
cado no Diário Ofi cial um decreto 
prorroga o prazo de suspensão das 
atividades escolares presenciais 
nas unidades da rede pública e pri-

vada de ensino do RN até o dia 6 
de julho de 2020. 

“O ambiente escolar tem muita 
circulação de pessoas. E nesse mo-
mento nossa prioridade é diminuir 
a curva de contágio”, justifi cou a 
governadora Fátima Bezerra.

Presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire (PDT)

Governadora sancionou reajuste de salários e editou decreto que mantém suspensão 

Câmara de Natal anuncia devolução 
de mais R$ 1 milhão para a Prefeitura

Aulas seguem suspensas, e Fátima 
sanciona reajuste para professores

Devolução aos cofres do Município de quase R$ 1 milhão vai auxiliar a 
Secretaria Municipal de Saúde na compra de dezenas de respiradores

Economia

Educação

Da internet vieste, à internet voltarás. Esse parece ser o pesadelo 
que assola os atuais líderes políticos brasileiros, de todos os par-
tidos, em todas as instâncias. Aqueles que os eleitores colocaram 

em postos de comando sem saber que dali a poucos anos seríamos 
assolados por uma pandemia. Todos pautam suas ações pela repercus-
são nas redes sociais, por um cálculo mesquinho de perdas e ganhos 
políticos e por pouca ou nenhuma ciência, o que explica que estejamos 
no pior dos mundos sob todos os ângulos.

A covardia é um dos atributos que mais contribuem para a maneira tres-
loucada com que Jair Bolsonaro investe contra as instituições, o bom senso 
e a saúde pública. Trata-se de um Forrest Gump, aquele personagem que 
chegou lá por acaso. Estava passando no momento exato da História em 
que a corrupção desbragada cometida pelo lulopetismo levou uma parcela 
da sociedade a um surto de eleger qualquer coisa menos um petista.

Bolsonaro sabe que se não fossem o petrolão, as redes sociais e a 
facada que levou em 6 de setembro de 2018 jamais chegaria à Presi-
dência da República com seu clã da rachadinha, seus amigos milicianos, 
seu passado desairoso no Exército e na Câmara, sua absoluta falta de 
ideias sobre qualquer coisa, seu time de ressentidos vingativos e seu 
saco de gato ideológico que junta tudo de mais atrasado que existe em 
termos de teorias da conspiração disponíveis no mundo.

Por isso vê inimigos em toda parte e, quando colocado diante de 
um desafi o concreto que o obriga a governar, não tem a menor ideia 
de o que fazer. Aí faz o que sabe: cria encrenca, cria fantasias – que 
podem ser nióbio, pílula do câncer, mamadeira de piroca ou cloroqui-
na, ao sabor do momento – e sai atrapalhando qualquer esforço de 
conduzir o navio para longe do iceberg.

Deputados, senadores, governadores e prefeitos, eleitos na mesma 
onda de pane coletiva da razão, olham para um presidente desgover-
nado e agem entre a omissão e uma crítica medrosa.

Pior: muitos deles acabam cedendo aos mesmos critérios anticien-
tífi cos e irrazoáveis para lidar com a pandemia. Não há outra explicação 
para o governador de São Paulo, João Doria, que vinha adotando um 
discurso de que pautaria suas ações pela ciência e por dados, ter to-
mado uma medida tão desastrosa quanto anunciar a abertura da eco-
nomia a partir desta semana, inclusive na capital. Faltou coragem de 
persistir na linha que ele mesmo traçou.

E os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre? São espectadores robustos de um espetáculo diário de 
diminuição do tamanho do Parlamento, enquanto se limitam a notas 
de repúdio descoladas da gravidade do momento.

Se os eleitos estão atados à própria covardia, resta o Judiciário, que 
tem agido. Como o rol dos pusilânimes inclui também o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, que dorme e acorda sonhando com 
uma vaga no Supremo, cabe à corte tentar impor freios à barbárie e ao 
contrassenso. O problema é que há meios legítimos e outros questio-
náveis para que o tribunal exerça esse seu papel de freios e contrapesos.

Diante dessa balbúrdia institucional, o melhor para o brasileiro é 
continuar em casa o quanto puder, porque se depender de seus ho-
mens públicos não há segurança para sair na rua sem saber se vamos 
ser assolados pelo vírus ou por um golpe de Estado. Ou por ambos.

O que falta é coragem
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

OUTRO LADO
Em resposta à nota veiculada na sexta-feira (29), a coluna 

transcreve resposta do vereador Sueldo Medeiros:
“O vereador de Natal Sueldo Medeiros (Pros) fez contato 

com esta redação para lamentar que o jornal Agora RN tenha 
sido usado por fonte mal-intencionada para a divulgação de 
informação falsa a seu respeito.

Sueldo disse ter deixado o PHS e optado pelo Pros, único partido 
ao qual assinou fi cha de fi liação, que o diálogo com agremiações faz 
parte do processo democrático e que não possui qualquer ingerência 
no DEM para decidir sobre o seu quadro de fi liados.

O parlamentar acredita que o relato, repleto de inverdades e 
julgamentos difamatórios, tem motivação unicamente eleitoreira, 
o que, segundo ele, explica por que a sociedade não vê o exercício 
da atividade política com bons olhos.

Sueldo fi nalizou afi rmando que segue o seu trabalho com 
a consciência tranquila, certo de que só foi mais uma vítima do 
‘jogo’ que infelizmente a política impõe e que nada abalará a sua 
conduta séria e, muito menos, o seu caráter”.

Por Vera Magalhães

*Com informações da Redação do Agora RN
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A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Nova Esperança, lo-
calizada no município de Parnami-
rim, na Grande Natal, suspendeu a 
realização de novos atendimentos 
neste fi m de semana. Até o fecha-
mento desta edição, na noite deste 
domingo (31), a unidade atendia 
apenas pacientes já internados e 
novos casos de pediatria.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, o motivo para 
o fechamento da UPA – na noite 
de sábado (30) – foi a superlotação 
da unidade com casos confi rmados 
e suspeitos de Covid-19, a doença 
provocada pelo novo coronavírus.

Em nota, a pasta disse que 
a suspensão tem o objetivo de 
“normalizar o fl uxo no pronto-a-
tendimento da unidade de saúde 
e seguir toda a normatização de 
segurança dos pacientes e dos pro-
fi ssionais de saúde”. Apenas novos 
casos de pediatria passaram a ser 
acolhidos.

O diretor-geral da UPA, Henri-
que Costa, disse ao Agora RN que, 
neste domingo, havia 25 pacientes 
internados no local utilizando su-
porte de oxigênio. O local tem capa-
cidade para internar, no máximo, 
19 pessoas.

“Está no limite do limite. Não 
tem condições de atendimento ex-
tra. Se entrar (novos pacientes), vai 
ser negligência nossa, porque não 

UPA Nova Esperança, com capacidade para 19 leitos, é a única de Parnamirim

Superlotada, UPA de Parnamirim
fecha as portas para novos atendimentos
Diretor da unidade disse ao Agora RN que, neste domingo, havia 25 pacientes internados no
local utilizando suporte de oxigênio. Local tem capacidade para internar, no máximo, 19 pessoas

Saúde

Reprodução

Em vídeo publicado nas redes 
sociais neste domingo, a verea-
dora de Parnamirim Professora 
Nilda (PSL) criticou o fechamento 
da UPA Nova Esperança e cobrou 
a abertura imediata do Hospital 
Municipal de Campanha, que tem 
previsão para abrir as portas nesta 
segunda-feira (1º). Segundo ela, o 
fechamento da UPA e a demora na 
abertura do hospital representam 
“omissão” da gestão municipal no 
enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.

“Como representante do povo, 
estou muito preocupada. Acabei 
de sair da UPA e vendo as pessoas 
chegarem e encontrando as portas 
fechadas (sic). Quando a gente che-
ga no Hospital de Campanha, (as 
portas) estão fechadas também. É 
omissão da Prefeitura de Parnami-

rim. 60 dias de calamidade pública 
e a prefeitura enrolando”, disse a 

Professora Nilda.
A vereadora afi rmou que o 

prédio que vai abrigar o Hospi-
tal Municipal de Campanha está 
pronto desde 2019 e que, por isso, 
a unidade de saúde já poderia ter 
sido inaugurada. Contudo, o local 
foi construído para outra fi nalida-
de: seria o Centro Especializado 
de Reabilitação de Parnamirim. 
Antes da inauguração do centro – 
que estava prevista par abril –, a 
prefeitura decidiu transformar o 
espaço em um hospital de campa-
nha com 44 leitos.

“Cadê a gestão pública desta 
cidade, senhor prefeito? Estamos 
cobrando uma atitude emergen-
cial. Abra o Hospital de Campanha 
agora. É uma medida emergencial. 
Precisamos salvar vidas”, fi nalizou.

A Prefeitura de Parnamirim 
disse que o hospital será aberto 
nesta segunda-feira, às 10h.

Professora Nilda gravou vídeo em frente ao Hospital Municipal de Campanha

Vereadora cobra abertura imediata 
do Hospital Municipal de Campanha

Facebook / Reprodução

Brasil passa da 
marca de 500 mil 
infectados pelo 
novo coronavírus

Pandemia

O Brasil confi rmou neste 
domingo (31) 16.409 casos no-
vos de Covid-19 e 480 novas 
mortes. Agora, segundo da-
dos do Ministério da Saúde, 
no total, o Brasil tem 29.314 
óbitos pela doença e 514.849 
diagnósticos positivos.

Do total de 480 novas 
mortes notifi cadas nas últi-
mas 24 horas, 218 ocorreram 
nos últimos três dias. O res-
tante ocorreu em dias ante-
riores, mas só agora houve 
confi rmação.

No último boletim, di-
vulgado no sábado (30), o 
Brasil tinha 28.834 mortes e 
498.440 casos.

Levantamento da uni-
versidade norte-americana 
Johns Hopkins mostra que 
o Brasil é o quarto país do 
mundo com maior número de 
mortes por Covid-19, perden-
do apenas para os Estados 
Unidos (104.232), Reino Uni-
do (38.571) e Itália (33.415).

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o País tem ainda 
4.208 óbitos em investigação.

O estado com maior nú-
mero de casos e óbitos é São 
Paulo, onde foram registra-
das até o momento 109.698 
ocorrências de Covid-19 e 
7.615 mortes. Em seguida, 
aparece o Rio de Janeiro, que 
tem 53.388 casos e 5.344 óbi-
tos. O terceiro lugar é ocupa-
do pelo Ceará, que acumula 
48.489 diagnósticos positivos 
e 3.010 mortes.

A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública não havia atu-
alizado os dados do Rio Gran-
de do Norte até o fechamento 
desta edição. No sábado, da-
ta do último levantamento, 
eram 7.402 casos confi rma-
dos da Covid-19, com 305 
óbitos.

Segundo o Ministério 
da Saúde, no domingo, não 
houve alteração no número 
de mortos registrados no RN. 
Contudo, o Estado confi rmou 
mais 649 casos, chegando ao 
total de 8.051 infectados.

Para o médico infectolo-
gista da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa 
de São Paulo Marco Aurélio 
Safadi, ainda não é possível 
dizer se o País atingiu ou não 
o pico da epidemia.

Mas, para ele, é certo 
que o Brasil se encontra em 
um platô que se arrasta há 
tempos por falta de medidas 
mais assertivas de testagem 
e distanciamento social.

Está no limite do limite. 
Não tem condições de 
atendimento extra. Se entrar 
(novos pacientes), vai ser 
negligência nossa, porque 
não tem como atender”

Henrique Costa
Diretor da UPA Nova Esperança

“

tem como atender. São decisões 
duras, pesadas, mas a gente tem 
que tomar”, afi rmou Henrique, em 
uma mensagem de áudio encami-
nhada à equipe da UPA, à qual a 

reportagem teve acesso.
Henrique Costa ressaltou que a 

suspensão para novos atendimen-
tos é temporária e que, assim que 
a situação estiver estabilizada, as 
consultas a novos pacientes serão 
retomadas. Segundo ele, as portas 
da unidade foram fechadas por 
volta das 19h de sábado e devem 
permanecer assim até esta segun-
da-feira (1º), ao meio-dia.

O diretor da UPA de Parna-
mirim disse que, para desafogar a 
unidade, 10 pacientes serão trans-
feridos para o Hospital Municipal 
de Campanha, que abre nesta se-
gunda no bairro Vida Nova. Além 

disso, havia a previsão de que, 
ontem à noite, fossem transferi-
dos dois pacientes para o Hospital 
Márcio Marinho, em Pirangi do 
Norte, e outros três para leitos da 
rede estadual de saúde.

“A nossa previsão é que, a par-
tir do meio-dia, no máximo 13h, es-
tejamos recomeçando as atividades 
normais do serviço”, disse Henri-
que Costa.

A UPA Nova Esperança é a 
única de Parnamirim. Com a sus-
pensão dos atendimentos, a orien-
tação é que moradores da cidade 
que precisem de assistência de 
saúde procurem o Hospital Márcio 
Marinho, em Pirangi do Norte, ou o 
Centro de Saúde Suzete Cavalcan-
ti, em Nova Parnamirim. A cidade 
tem, ainda, o Hospital Regional 
Deoclécio Marques de Lucena e ga-
nhará, nesta segunda, o Hospital 
Municipal de Campanha.

NÚMEROS
De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, Parnamirim 
tinha confi rmados até sábado 766 
casos de Covid-19, sendo que 17 pa-
cientes morreram por causa da do-
ença. Além disso, outros 894 estão 
em investigação. Segundo a pasta, 
197 foram curados e 1.039 casos 
foram descartados. No domingo, 
não houve atualização do número 
de casos.
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O PT ainda não decidiu se lan-
çará um candidato próprio ou se 
vai apoiar um candidato de outro 
partido nas eleições para a Pre-
feitura do Natal deste ano. A afi r-
mação é do ex-deputado estadual 
Júnior Souto, atual presidente do 
diretório do partido no Rio Grande 
do Norte.

Em entrevista à rádio Agora 
FM (97,9), o líder do partido disse 
que tem conhecimento das difi cul-
dades do PT na capital potiguar 
nos últimos anos. De acordo com 
Júnior Souto, as negociações com 
o senador Jean Paul Prates (PT) 
estão em andamento e que, até o 
último dia do prazo estabelecido 
para apresentar os nomes, o par-
tido terá defi nido o rumo que to-
mará na campanha para prefeito 
de Natal.

“Precisamos enfrentar a reali-
dade. Teremos que construir um 
nome capaz de unifi car o campo 
de forças democráticas em Natal, 
para que possamos ter um bom 
debate sobre os problemas que a 
cidade enfrenta. Há longos anos 
estamos tentando e, francamente, 
estamos obtendo umas respos-
tas não satisfatórias ao partido. 
Estamos refl etindo, analisando 
as mensagens que os eleitores de 
Natal têm mandado nesse perío-
do, para defi nirmos um projeto. O 
senador Jean Paul foi colocado em 
uma roda de discussão. A gente 
deve estabelecer as conversas de 
uma forma mais pausada e qua-
lifi cada. Certamente, vamos fazer 
avançar. Temos até o dia 5 de ju-
lho para deliberar se iremos fazer 
candidaturas próprias ou coliga-
ções. Estamos debatendo”, contou.

O nome de Jean Paul foi su-

gerido à militância do partido na 
última quinta-feira (28), durante 
reunião entre lideranças petistas 
no Rio Grande do Norte, incluindo 
a governadora Fátima Bezerra. 
Após a deputada federal Natália 
Bonavides ter reafi rmado que não 
deseja ir para a disputa, mesmo 
sendo o nome preferido da mili-
tância, devido ao bom desempenho 
nas pesquisas internas, o nome do 
parlamentar está em evidência no 
debate para o cargo executivo.

O médico infectologista Ale-
xandre Motta é outro nome citado 
pelo partido para ser candidato. 
Segundo o presidente do PT, não 
há posicionamento contrário ao 
médico concorrer ao cargo. Para 
Júnior Souto, é positivo ter mais 
de um nome para avaliação.

“Alexandre é plenamente bem 
recebido. Não há objeções nem 
rejeições para contestar esse pro-
jeto de candidatura. Precisamos 
colocar os nomes na mesa, para 

ter maior facilidade para compor 
um bloco. Achamos que ter mais 
de um nome é positivo. Jean Paul 
tem realizado um grande tra-
balho. A liderança do PT já está 
identifi cada com o perfi l que ele 
tem, de algo mais técnico. Tem re-
cebido reconhecimento da impren-
sa nacional e local. Uma vez que 
se consolida o nome de Jean Paul, 
vamos fazer um debate interno e 
ouvir as opiniões dos nossos poten-
ciais aliados”, relatou.

Recentemente, o deputado fe-
deral e líder do PSB no RN, Rafael 
Motta, fez um convite público ao 
diretório municipal do PT para as 
duas siglas fi rmarem aliança no 
processo de sucessão municipal de 
Natal. O PSB pretende lançar a 
candidatura do deputado estadual 
Hermano Morais.

MOSSORÓ
Segundo Júnior Souto, apesar 

das incertezas sobre a candidatura 
na capital potiguar, em Mossoró o 
partido já apresenta mais “solidez” 
sobre a campanha. Segundo o líder 
partidário, o trabalho realizado 
pela deputada Isolda Dantas tem 
consolidado a sigla no município.

“Mossoró, pela importância 
geográfi ca-política, é uma cidade 
que damos grande atenção. Isolda 
tem realizado grande trabalho lá. 
Estamos voltados para Mossoró 
e partindo do reconhecimento de 
que, neste instante, o partido tem 
muito mais solidez lá do que aqui 
em Natal. Temos uma candidatu-
ra para disputar eleições em um 
movimento ascendente, com reco-
nhecimento do povo mossoroense, 
pelo extraordinário trabalho que 
Isolda faz”, afi rmou.

PT ainda discute opções de 
candidatura para prefeito de Natal

Eleições 2020

Ex-deputado estadual Júnior Souto

Presidente do partido no RN, Júnior Souto, disse que legenda vai optar 
entre lançar uma candidatura própria ou apoiar nome de outro partido

PT / Reprodução

No tocante aos outros municí-
pios do Estado, o ex-deputado re-
latou que, nas menores cidades, já 
existem algumas pré-candidaturas 
em andamento e outras em proces-
so de discussão para decisões.

“Na cidade de Apodi, sabemos 
que tem um ambiente de política 
difícil de enfrentar. Mas nosso 
companheiro Agnaldo, que é líder 
sindical, tem realizando um gran-
de trabalho por lá. Em Apodi temos 
uma situação bastante promisso-
ra. Temos também a reeleição de 
Odon Junior, que caminha fi rme-
mente em Currais Novos. Temos 
também a prefeita de Jardim do 
Seridó (Miúda), que já foi militan-
te do PT e retornou. Amarildo em 
Caiçara do Norte. Estamos deba-

tendo em Caicó. Temos um bloco 
de forças, que o PT tem um nome. 
Estamos discutindo candidaturas 
regionalizadas. Podemos ter em 
João Câmara, temos alianças em 
Nova Cruz e em Macau. Em San-
ta Cruz, temos uma candidatura 
própria, com trabalho de discus-
são em aberto. Nas cidades meno-
res, temos trabalhos importantes 
desenvolvidos pelas lideranças 
regionais, como em São Paulo do 
Potengi, com João Cabral. Temos 
um companheiro dirigente do Si-
ne, que é nosso candidato em São 
Tomé. Estamos em São Gonçalo 
com Eraldo. Temos uma candida-
tura em Parnamirim, com Josea-
ne. Estamos discutindo o processo 
do PT em São José”, explicou.

Candidaturas em outras cidades GESTÃO FÁTIMA BEZERRA

A avaliação de Júnior Souto 
sobre governo Fátima Bezerra 
é positiva. Mesmo diante 
das crises enfrentadas pela 
pandemia, o presidente do PT 
no RN acredita que o Estado 
pode retomar os caminhos para 
a estabilidade da economia. 
Segundo Júnior, o RN estava 
com bons direcionamentos 
fi nanceiros até sofrer a 
intervenção da pandemia.

“Nossas avaliações são 
positivas. Os problemas vieram 
de outros governos. Fizemos 
o sufi ciente, pouco mais do 
que o esperado por muitos. O 
Estado hoje encontra-se em 
uma situação delicada, mas 
esperançoso”, afi rma.

No inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem 
sido duro, acusando de “associação criminosa” deputados, em-
presários e até um comediante, pelas críticas ao tribunal. Já no 

julgamento do Mensalão, o mesmo STF entendeu que o esquema que 
subornava o Congresso, chefi ado pelo petista Lula, depois condenado 
duas vezes por corrupção, não era “formação de quadrilha”. O entendi-
mento ajudou a reduzir a pena de tipos como José Dirceu, José Genoino, 
Delúbio Soares e etc.

O STF não viu associação criminosa no pagamento mensal de pro-
pina a parlamentares para aprovar leis. Graves são mesmo as fake news. 
Cinco dos 11 ministros atuais votaram pela absolvição: Dias Toffoli, 
Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. Para 
o relator do Mensalão, então ministro Joaquim Barbosa, a decisão teve 
“argumentos pífi os”. Mais: “Foi uma tarde triste para o Supremo”. De lá 
para cá, apenas duas cadeiras mudaram: Edson Fachin assumiu a vaga de 
Teori Zavascki e Alexandre de Moraes a de Joaquim Barbosa.

Indulgente no mensalão, 
STF não perdoa fake news

redacaoch@gmail.com
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Humberto
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INQUÉRITO-POLVO
O inquérito que investiga 

supostas fake news contra 
ministros do STF tratou da 
VazaJato, censurou a revista 
Crusoé, investigou “deep web” 
e cyber-terroristas e agora 
“organização criminosa” de 
bolsonaristas.

TRINCHEIRA DE OPOSIÇÃO...
Em um ano, o STF impôs 

uma dúzia de derrotas ao 
governo, várias a pedido de 
partidos. Limitou sua atuação 
na pandemia, impediu posse 
na PF, até exigiu explicações 
da Câmara sobre “demora” no 
impeachment...

...NÃO ESTÁ NO CONGRESSO
O STF botou a polícia atrás 

de blogueiros bolsonaristas e 
ainda humilha o presidente e 
ministros com interrogatórios na 
polícia. E ainda tem quem ache 
que a oposição a Jair Bolsonaro 
está no Congresso.

TROCA DE NOME É HABITUAL
O presidente Jair Bolsonaro 

contou que há oito anos pede 
medicamentos de manipulação 
com nomes fantasiosos por 
ser “um cara manjado”, 
polêmico, e “alguém poderia me 
envenenar”.

TARCÍSIO NO STJ?
Atual ministro do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), o 
carioca Tarcísio Vieira de 
Carvalho Neto é nome forte 
para assumir a vaga do 
ministro Felix Fischer, no 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ).

NÃO SE PODE ESQUECER
O Ministério Público 

requereu a indisponibilidade 
de bens, direitos e valores da 
mineradora Vale até R$30 
bilhões, para “garantir o 
resultado prático de futura 
sanção de multa e potencial 
perdimento de bens”.

Para 37% dos brasileiros, o governo Bolsonaro é o maior respon-
sável pela atual situação econômica do País, aponta levantamento 
exclusivo do instituto Orbis para o site Diário do Poder e esta coluna. 
O governo Lula é o segundo colocado com 20,4%, seguido por “fatores 
externos ao governo” com 16,7%. A petista impeachada Dilma tem 
8,2% e seu vice, Michel Temer, seria o responsável pela atuação 
situação para 6,1%.

ELES LEMBRAM
Entre os homens, a 

responsabilidade de Dilma 
sobre a atual situação 
econômica é quase o dobro da 
média geral: 10,8%.

CAMINHO ERRADO
O Orbis também avaliou 

que a maior parte dos 

entrevistados (53,7%) acredita 
que a economia está no 
“caminho errado”.

POSITIVO
Apenas 28,7% disse que 

a economia está no caminho 
certo. Outros 17,7% não 
souberam avaliar a atual 
situação econômica.

Pesquisa: culpa pela 
economia é de Bolsonaro 



SEGUNDA-FEIRA, 01.06.2020 Geral 7

O secretário de Estado da Saú-
de Pública do Rio Grande do Nor-
te, Cipriano Maia, alerta para a 
redução dos índices de isolamento 
da população potiguar. Segundo 
ele, a redução da curva do contágio 
pelo novo coronavírus depende do 
cumprimento das regras de dis-
tanciamento social.“As medidas de 
proteção são a maneira de proteger 

a vida e, com isso, fazer valer os de-
cretos, perseguir a meta de redução 
do contágio e conseguir vislumbrar 
a retomada das atividades com se-
gurança”, alertou o secretário. 

Entre os dias 26 e 30 de maio, 
o índice médio de isolamento so-
cial registrado no Rio Grande do 
Norte foi de 40,36%. O percentual 
está bem abaixo do que é ideal pa-

ra conter o avanço da doença, que é 
entre 60 e 70%. A Subcoordenado-
ra de Vigilância Epidemiológica da 
Sesap, Alessandra Lucchesi, que 
apresentou o boletim do sábado 
(30), relatou que a maior incidência 
da doença está entre os jovens, que 
são potenciais transmissores para 
a faixa etária que tem ido a óbito, 
composta pelos idosos.

Sesap alerta para a redução das 
taxas de isolamento social

Saúde

Como forma de tentar recupe-
rar o turismo potiguar, sete enti-
dades do trade se reuniram para 
formular um Plano de Retomada 
do Turismo. A iniciativa visa a 
construção de uma série de ações 
integradas para garantir a saúde 
pública e organizar a retomada 
gradativa do turismo. A medida 
pretende preservar empregos e au-
xiliar na segurança econômica e sa-
nitária para a atividade econômica.

Ao todo, o projeto contempla 
seis fases e prevê 18 meses de 
atividades. Em maio, foram con-
cluídas as duas primeiras ações 
previstas: criação de um protocolo 
de segurança sanitária e um plano 
de treinamento para habilitar as 
empresas a atuarem de acordo com 
as novas recomendações de biosse-
gurança.

O foco do Plano Básico de Segu-
rança Sanitária é oferecer diretri-
zes de enfrentamento ao coronaví-
rus para a retomada da atividade 
turística. O documento defi ne um 
fl uxo geral de atendimento a ser 
seguido pelas empresas do turis-
mo, em casos de turistas com sus-
peita de Covid-19 ou que informem 
estar com sintomas da doença.

Além disso, também apresenta 
critérios mínimos gerais de higiene 
pessoal, segurança sanitária, dis-
tanciamento social e sanitização 
de ambientes a serem seguidas 
pelos segmentos relacionados à ati-
vidade turística, notadamente os 
Meios de Hospedagem; Receptivos 
e Áreas de Visitação e Alimentos e 
Bebidas.

O projeto envolve ainda a im-
plementação de um Selo que ateste 
que as organizações estão aptas a 

seguirem os protocolos de saúde 
defi nidos; e a elaboração de um 
Plano de promoção do destino RN.

E para auxiliar as empresas na 
implementação das mudanças, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac RN) irá ofer-
tar capacitações online gratuitas, 
para trabalhadores do segmento. 
Inicialmente, serão 500 vagas, dis-
ponibilizadas através do Programa 
Senac de Gratuidade (PSG). As 
matrículas estarão disponíveis de 
08 a 12 de junho, e as aulas terão 
início a partir do dia 15 de junho, 
no site do Senac RN.

Também está prevista a con-
solidação de um cronograma de 
implantação das medidas de reto-
mada e alinhamento do governo 
na construção e execução de es-
tratégias para o fortalecimento do 
turismo

A iniciativa é liderada pela 
Secretaria Estadual do Turismo 
(Setur), em parceira com o Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac, 
a Empresa Potiguar de Promoção 
Turística (Emprotur), Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Norte (ABIH), 
Sindicato das Empresas de Turis-
mo do RN (Sindetur  ), e a Subcoor-
denadoria de Vigilância Sanitária 
do RN (Suvisa).

“A importância do Plano de Re-
tomada das Atividades Turísticas 
se dá pela relação de confi ança e 
credibilidade com o mercado. Após 
essa crise, as pessoas passarão a 
procurar os destinos que se sintam 
mais segura. Este passa a ser é um 
forte diferencial de competitivida-
de. Os nossos empreendimentos 
turísticos passarão a cumprir todos 

os protocolos de segurança sanitá-
ria, com todos os trabalhadores do 
turismo fazendo capacitações gra-
tuitas no Senac, a partir de junho, 
para conhecerem e atuarem dentro 
das normativas. Estamos articu-
lando esse trabalho com diversos 
setores da sociedade.”, afi rma Ani-
nha Costa, secretária de turismo 
do RN.

O presidente do Sistema Fe-
comércio Rio Grande do Norte, 
Marcelo Queiroz, destacou que o 
setor de turismo é um dos que mais 
estão sofrendo com as restrições 
impostas pela pandemia do novo 
Coronavírus.

“Foi o primeiro a fechar suas 
portas, e deve ser um dos últimos a 
ter seu funcionamento pleno resta-
belecido”, afi rmou.

Para ele, o Plano de Retomada 
do Turismo do RN é importante 
porque os estabelecimentos preci-
sam estar preparados para a reto-

mada. “Os turistas que chegarem 
ao Rio Grande do Norte precisam se 
sentir seguros ao circular no nosso 
estado, ao se hospedar em nossos 
hotéis. Então, este Plano servirá 
não só para preparar o estabeleci-
mentos e profi ssionais do turismo. 
Ele servirá para atestar ao visitan-
te que aqueles locais e profi ssionais 
estão qualifi cados e preparados pa-
ra recebê-lo. Este conjunto de ações 
previstas no documento, e que está 
sendo construídos a diversas mãos 
pelas entidades que fazem o setor 
aqui no estado, devem fazer com 
que o nosso destino saia mais for-
talecido desta crise”, disse Queiroz.

O presidente da ABIH-RN, 
José Odécio Jr. também destacou 
a importância desse plano para 
a retomada do setor turístico, em 
especial da indústria hoteleira, que 
está com as portas fechadas desde 
março de 2020, e espera que essa 
iniciativa auxilie a reabertura das 

empresas de forma segura.
 “Esse plano de segurança sani-

tária é fundamental para pensar-
mos na reabertura das atividades 
do turismo do Rio Grande do Norte 
e tomar providências de higieniza-
ção e controle, gerando mais segu-
rança para os nossos colaboradores 
e hóspedes. 

Com esse trabalho que está 
se iniciando agora, e juntos com o 
apoio dessas instituições, damos 
um passo adiante com o nosso com-
promisso de combate a pandemia 
no sentido de estabelecer premis-
sas básicas de cuidados sanitários, 
mesmo que esse protocolo ainda so-
fra alterações no decorrer do tempo 
e das avaliações. 

E mais do que nunca a parceria 
com o Senac que irá oferecer trei-
namentos para os nossos colabores 
é importantíssima, pois qualifi ca 
aqueles que estarão no dia a dia 
em contato com os turistas. Esta-
mos todos de parabéns com essa 
iniciativa.”, comentou José Odécio.

“O desafi o de reerguer o setor 
é enorme, pois de um lado existi-
rão consumidores mais exigentes 
e preocupados com sua segurança 
e do outro, empresas com sérias 
difi culdades fi nanceiras e com se-
veras limitações de investimento. 
O trabalho conjunto iniciado nesta 
primeira etapa do projeto da reto-
mada do turismo do RN mostra 
que é possível enfrentar este de-
safi o. Somente com muita união, 
perseverança e empenho de todos, 
conseguiremos retomar os níveis 
de fl uxo turístico de antes da pan-
demia”, ressaltou George Gosson, 
hoteleiro e presidente do Natal 
Convention Bureau.

Setor turístico potiguar sofre com os efeitos da pandemia desde março passado

Entidades turísticas apresentam protocolo 
sanitário para a retomada das atividades
Iniciativa visa a construção de uma série de ações integradas para garantir a segurança e organizar a retomada gradativa do 
turismo; projeto apresenta contempla seis fases e define um fluxo geral de atendimento a ser seguido pelas empresas do setor

Turismo

José Aldenir/AgoraRN
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Foram momentos de angústias, 
medos e incertezas. Entretanto, 
depois de 13 dias a história da apo-
sentada Maria Lopes, de 91 anos, 
fecha um ciclo com fi nal feliz. Por 
volta das 12h do último sábado 
(30), ela teve alta do Hospital da 
Polícia, após se recuperar da infec-
ção provocada pelo novo coronaví-
rus (Covid-19). Há uma semana, 
o portal Agora RN acompanhou a 
longa espera de dona Maria para 
ser transferida a uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospi-
tal da Polícia em Natal. Uma espe-
ra que durou quase 24h.

O neto de dona Maria, o enge-
nheiro civil Fagner Miguel, conta 
que os primeiros sintomas da infec-
ção apareceram no último dia 14. 
Ela foi levada para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de Ma-
caíba, na região Metropolitana de 
Natal, no dia 17, onde foi internada 
com suspeita da doença.

“Foi um período difícil, porque 
quando minha avó deu entrada 

na UPA, a gente não tinha noção 
de qual seria o quadro dela. O pri-
meiro impacto foi quando o médico 
disse que ela ia precisar fi car em 
observação, ou seja, não ia voltar 
para casa”, conta Fagner. Ele con-
ta que dona Maria teve queda de 

pressão e apresentou febre.
“Foi muito angustiante quando 

a gente soube que ninguém da fa-
mília ia poder ter contato com ela. 
A partir dali, nós não tínhamos 
noção de como minha avó sairia do 
hospital”, descreveu.

LONGA ESPERA POR UMA UTI
Segundo Fagner, o médico que 

acompanhava a idosa orientou 
que ela fosse transferida para uma 
UTI. Além da idade avançada, 
dona Maria é cardiopata, fatores 
que poderiam agravar o quadro da 
paciente. Mas a família esbarrou 
em um problema: a difi culdade em 
encontrar leitos disponíveis.

Foi aí que Fagner e os parentes 
optaram por entrar na Justiça pa-
ra reivindicar um leito. No último 
sábado (23), a família conseguiu na 
Justiça uma liminar que autoriza-
va a transferência naquele mesmo 
dia, mas isso não aconteceu.

Segundo o engenheiro, o Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) da Região Me-
tropolitana alegou que não estava 
com ambulâncias disponíveis para 
a transferência. Somente por volta 
das 15h do domingo (24), a pacien-
te foi levada ao Hospital da Polícia, 
em Natal.

A fé foi a maneira que a famí-

lia de dona Maria encontrou para 
enfrentar a situação. Por isso, pa-
rentes e amigos se uniram em uma 
corrente de oração. Fagner desta-
cou a determinação da avó em se 
recuperar da doença e fez questão 
de agradecer aos profi ssionais que 
acompanharam a internação.

“Minha avó é uma guerreira. 
Ela conseguiu se recuperar de 
uma doença que ninguém conhe-
ce, de fato, a origem. Faço ques-
tão de agradecer a toda equipe 
da UPA de Macaíba: da direto-
ria, passando por toda a equipe 
de enfermagem, até o pessoal do 
serviço social. Também quero 
agradecer ao nosso advogado, que 
conseguiu, através da Justiça, 
um leito de UTI”, disse.

“Tem ainda a equipe do Hos-
pital da Polícia. Dos médicos à en-
fermagem, esses profi ssionais são 
verdadeiros heróis que enfrentam 
a guerra sem perder o amor e a 
humanidade. Não temos palavras 
para agradecer”.

A família de Maria Lopes, de 91 anos, entrou na Justiça para interná-la em uma UTI

Após vencer a Covid-19, potiguar de 91 
anos deixa hospital depois de 13 dias 
Maria Lopes é cardiopata e ficou quase uma semana em um leito de UTI do Hospital da Polícia Militar, em Natal; no último 
domingo (24), o Agora RN acompanhou a longa espera da paciente para ser transferida a uma Unidade de Terapia Intensiva 

Curada

Reprodução

Equipe da Fiocruz trabalha 
em vacina para o coronavírus

Pesquisa

Em todo o mundo, cerca 
de 200 grupos de cientistas 
trabalham intensamente no 
desenvolvimento de uma vaci-
na segura e efi caz contra a co-
vid-19. Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
pelo menos oito delas já inicia-
ram a fase clínica, de testes 
em pessoas. A equipe brasilei-
ra, composta por 15 pessoas, 
é liderada pelo pesquisador 
Alexandre Vieira Machado, 
da Fiocruz em Minas Gerais, 
em parceria com outras ins-
tituições, como a Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), o Instituto Butantã, 
a Universidade de São Paulo 
(USP) e a Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto.

Segundo Machado, o Insti-
tuto do Coração (Incor) de São 
Paulo também trabalha no 
desenvolvimento da vacina, li-
derado pelo médico Jorge Ka-
lil, e há troca de informações 
entre as duas equipes.

Machado explica que o 
trabalho de sua equipe está 
sendo feito a partir de algum 
conhecimento acumulado com 
o Sars-CoV-1 e usa como base 
o vírus infl uenza recombinan-
te, outra doença com sintomas 
respiratórios e mais grave em 
idosos, assim como a covid-19. 
“Nós modifi camos genetica-
mente o vírus da gripe, que 
é o vírus infl uenza, para que 
ele produza tanto as proteínas 
do vírus da gripe quanto uma 
proteína que nós chamamos 
de imunogênica, uma proteína 
que induz resposta imune, no 
caso ao Sars-CoV-2”.

Porém, embora promissor, 
o trabalho ainda está longe de 
ser concluído. Segundo o pes-
quisador, o desenvolvimento 
laboratorial, com testes em 
camundongos, deve ser con-
cluído em meados do ano que 
vem. Para só então iniciar a 
fase clínica, que é mais com-
plexa e cara.

Apesquisa TIC Domicílios 
apontou que 58% dos brasileiros 
acessavam a internet em 2019 ex-
clusivamente pelo telefone celular. 
O estudo indicou que a conexão 
estava disponível para 74% da po-
pulação, o que correspondia a 134 
milhões de pessoas, e em 71% dos 
lares no país.

O telefone celular foi pratica-
mente “universalizado” entre os 
internautas brasileiros: 99% dos 
ouvidos relataram possuir o apa-
relho. Esta modalidade era menor 
até 2014, quando estava em 76% 
dos internautas, e se tornou a prin-
cipal a partir de 2015.

Já o uso da internet por meio 
de computadores vem caindo. Em 
2014, este era o meio mais comum, 
com 80%. Foi ultrapassado pelo ce-
lular e caiu pela metade deste en-
tão, chegando a 42% dos usuários 
de internet em 2019. Já o acesso 
pela televisão saiu de 7% em 2014 
para 37% no ano passado.

Conforme a pesquisa, 90% dos 
brasileiros possuíam aparelho 

celular. Deste total, 62% contrata-
vam planos pré-pagos. Nas classes 
D e E, este percentual sobe para 
70%. 

A dependência do celular varia 
bastante conforme as característi-
cas socioeconômicas. Ela fi cou em 
79% na área rural e em 56% na 

urbana. Nas pessoas da classe A, 
o uso exclusivo era realidade para 
11%, enquanto nas classes D e E 
era regra para 85% das pessoas. 
Na classe C, o índice também era 
alto, de 61%. O percentual também 
foi maior entre mulheres (63%) do 
que em homens (52%).

Pesquisa aponta que 99% dos ouvidos relataram possuir o aparelho telefônico

Acesso à internet é exclusivo no 
celular para 59% dos brasileiros

Números

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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“Minhas fi lhas me 
pediram chorando para 
largar meu trabalho”

Durante a entrevista 
realizada no dia 23 de maio, 
Camila contou que vários 
dos seus colegas, médicos, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e outros que 
estão na batalha contra a 
doença, estão adoecendo. 
Alguns, com sintomas leves. 
Já outros, estão bastante 
graves e com uma evolução 
fatal.

Entretanto, ela se somou 
ao número de profi ssionais 
que acometidos pela 
doença. No último dia 
29, a médica entrou em 
contato com a reportagem 
com uma foto de um teste 
com resultado positivo 
para coronavírus. “Mais 
uma soldada ferida, espero 
que não abatida”, disse 
ela. A médica agora está 
descansando em casa, 
contou estar sentindo dores 
no corpo e febre. Além 
disso, está isolada dos seus 
familiares, mas nenhum 
deles teve sintomas. 

“O isolamento dos 
familiares é o mais difícil”, 
afi rma.maior valorização a 
vida!”, encerra.

Camila mora com seu 
esposo e suas duas fi lhas, 
de 11 e 15 anos. “Não 
aguentaria de forma alguma 
nesse momento estar longe 
da minha família. São eles 
que me erguem quando 
estou mais cansada, que 
me dão resiliência para ser 
forte e aguentar a rotina 
extremamente exaustiva 
com as inúmeras horas de 
trabalho”, relata. 
Ela diz que não vê seus pais 
desde a metade de março. 
Pelo medo dela ou algum 
integrante da família serem 
assintomáticos, prefere não 
arriscar. “Por muitas vezes, 
minhas fi lhas me pediram 
chorando para eu largar 
meu trabalho durante essa 
pandemia. É entristecedor 
vê-las preocupadas e 
sofrendo com medo de 
perder a mãe", encerrou a 
médica.

Ana Lourdes Bal
Repóter

“Nunca, em 18 anos de forma-
ção e 24 anos atuando em hospi-
tais, achei que um dia pudéssemos 
ter alguma doença que fosse trans-
formar tanto o mundo”, diz Camila 
Costa, médica que atua em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) du-
rante a pandemia do coronavírus 
em Natal. Além disso, ela também 
atua em dois serviços privados em 
Natal e acompanha todos os pa-
cientes internados de um plano de 
saúde na cidade. 

Ela conta que as UTIs atuais 
não são as mesmas de três meses 
atrás. “Os espaços adaptados para 
atender aos pacientes portadores e 
com suspeita de Covid-19 têm uma 
energia diferente”, fala.

Pelas recomendações do Minis-
tério da Saúde, o dimensionamen-
to mínimo em uma UTI é de um 
médico para cada dez pacientes e 
também deve haver um diarista 
que passe visitas diárias para au-
xiliar o plantonista em tomadas de 
decisões. 

“Ser intensivista é uma tare-
fa árdua, que denota uma carga 
horária de trabalho muitas vezes 
exaustiva. 12, 24 horas seguidas 
de plantões... Muitas vezes são 
plantões que não dormimos du-
rante a noite devido à quantidade 
de intercorrências e admissões. Eu 
comecei a dar plantões em UTIs na 
residência médica e me lembro que 
foi paixão a primeira vista. Poder 
salvar doentes críticos e recuperar 
pessoas de um estado muito grave 
e dar a elas a chance de um retorno 
a sua vida normal”, descreve a mé-
dica. “Infelizmente, nós também 
temos que aprender a lidar com as 
perdas, os insucessos e essa sem 
dúvida é a parte mais difícil de tra-
balhar numa UTI”, complementa.

Desde março, os médicos fo-
ram alertados sobre a gravidade 
da pandemia, então, foram reali-
zados treinamentos e protocolos 
específi cos com eles para evitar a 
contaminação e diminuir as chan-
ces de contágios. Porém, reforça a 
médica, sabe-se que a maioria das 
pessoas é assintomática. O pro-
blema é que essas pessoas podem 
continuar disseminando o vírus. O 
aumento de contágios tem refl exo 
no número de pessoas que neces-
sitarão de atendimento hospitalar.

“Tanto os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) foram 
padronizados, como também técni-
cas de sedação e para diminuir a 

Camila Costa, de 41 anos, é médica intensivista que atua em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais de Natal

Médica potiguar fala sobre os dramas do 
trabalho em UTI para casos de Covid-19
Afastada do trabalho após ter se infectado com o novo coronavírus, a intensivista Camila Costa conta sua experiência durante 
pandemia em Natal. "Nunca achei que pudéssemos ter alguma doença que fosse transformar tanto o mundo”, disse 

Relatos

José Aldenir/AgoraRN

Médica potiguar tem duas fi lhas

José Aldenir/AgoraRN

eliminação de aerossóis (gotículas 
de saliva e secreções do trato res-
piratório), que são muito comuns 
nessa doença e no ato de intuba-
ção”, explica Camila. 

Com a experiência durante es-
te momento, a profi ssional de saú-
de conta que pessoas que chegam 
após mais de dez dias, geralmente, 
tem um maior risco de apresen-
tar infl amações pulmonares mais 
graves e podem ter insufi ciência 
respiratória. Porém, sabe-se que a 
maioria das pessoas é assintomáti-
ca. O problema é que essas pessoas 
podem continuam disseminando o 
vírus. “Todos os dias que entro em 
um leito Covid, eu me emociono 
de alguma forma. Na sexta-feira 
passada, eu estava de plantão na 
UTI Covid de um dos hospitais 
privados que trabalho, passando 
leito a leito com o telefone e fazer 

videochamada com os familiares”, 
relata. 

Com a ação, os parentes podem 
ter notícias dos internados e tam-
bém podem vê-los.  “Isso gera uma 
emoção muito grande. Um mix de 
angústia em não saber se aquela 
pessoa será uma sobrevivente da 
doença e também de emoção em 
realmente ter empatia naquele 
momento”, desbafa. 

A doutora explica que há mui-
ta satisfação ao dar uma alta e 
ver pessoas que estavam em um 
quadro grave, de volta à vida. Mas 
também há aquelas pessoas que 
chegam andando e que, em poucos 
dias, acabam chegando a óbito. 
“Até agora, nos meus plantões só 
houve um óbito, mas isso já me 
deixou abalada. Imagina os cole-
gas que tem 4, 6, 10 óbitos em um 
dia em um único hospital”, afi rma. 
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Impactos 
socioeconômicos

Outra razão para a forte redu-
ção do isolamento em maio tem um 
componente socioeconômico. Foi 
no início de maio que se iniciou o 
pagamento do auxílio emergencial 
– o suporte fi nanceiro do Governo 
Federal para trabalhadores infor-
mais ou sem renda – nas agências 
da Caixa Econômica Federal. Se-
gundo reportagem do Agora RN de 
18 de maio, o Rio Grande do Norte 
tem mais de 1 milhão de pessoas 
com direito aos recursos, o que re-
presenta 28% da população.

Desta forma, um em cada três 
potiguares precisou sair de casa 
para receber os R$ 600. As ima-
gens de enormes fi las em agências 
bancárias deram a tônica durante 
boa parte de mês. O resultado do 
aumento de pessoas nas ruas foi 
visto na evolução dos números da 
doença.  Os primeiros 1 mil casos 
da doença foram registrados entre 
os dias 13 de março (data da pri-
meira confi rmação) e 29 de abril. 
Desde então, os números da do-
ença aumentaram sete vezes em 
menos de 30 dias. Neste domingo 
(31), o Estado somou 7.402 casos 
confi rmados de Covid-19.

Dados da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, 
apontam que, em média, o Rio 
Grande do Norte tem uma dobra 
nos casos a cada seis dias. Desta 
forma, caso se análise o avanço 
até o dia 1º de julho, os registros 
podem dobrar outras seis vezes. 
Com isso, o número de casos pode 
passar dos 100 mil.

 Além disso, há uma subnotifi -
cação de casos da Covid-19. Desde 
que o primeiro caso entre os poti-
guares aconteceu, em 13 de março, 
apenas 19 mil testes de detecção 
foram feitos. Isso signifi ca 5,6 tes-
tes a cada mil habitantes. 

Além disso, o Governo do Es-
tado segue com o mesmo protocolo 
de testagem desde o início da pan-
demia.Na maioria dos casos, são 
testadas apenas pessoas que apre-
sentam os sintomas da doença, 
com comorbidades e que procuram 
atendimento hospitalar. Os casos 
assintomáticos acabam sem a pos-
sibilidade de passar pela testagem. 
Além disso, os testes também são 
aplicados em servidores da saúde, 
segurança pública, idosos e cuida-
dores de idosos e, por fi m, morado-
res de rua. Isso acaba restringido 
o acesso da população à testagem 
em massa.  

Jalmir Oliveira 
Editor de Cidades

O Rio Grande do Norte do Norte 
terá o pico da epidemia da Covid-19 
até meados de julho deste ano. A 
previsão é de que serão mais 100 
mil casos de casos sintomáticos – 
com os efeitos da doença no orga-
nismo. Além disso, a estimativa é 
de que até nove mil potiguares ne-
cessitarão de algum atendimento 
hospitalar, seja em serviços ambu-
latoriais ou de internação.

A previsão é do professor José 
Dias do Nascimento Jr., integrante 
do Departamento de Física Teórica 
e Experimental da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Ele é responsável pelo 
modelo físico-matemático que ana-
lisa o impacto da pandemia do novo 
coronavírus entre os potiguares.

O potiguar é atualmente pes-
quisador convidado do centro de 
astrofísica da Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos. Foi 
a partir da cidade americana de 
Cambridge, nas cercanias da pres-
tigiosa instituição de ensino, que 
ele conversou com o Agora RN. Ele 
é autor de análises matemáticas 
para o Governo do Estado e para 
o Comitê Científi co do Consórcio 
Nordeste. 

“O pico de contágio aconteceu 
no fi nal de abril e primeira quin-
zena de maio. Isso signifi ca que 
teremos, mais na frente, um pico 
de agravamento, que é quando os 
sintomas aparecem e mais pessoas 
precisam de internação”, explicou.

Entre abril e maio, segundo o 
professor, foi o período em que boa 
parte da população foi exposta ao 
vírus. Isso se explica por alguns 
fatores. O principal deles, afi rma 
o pesquisador, foi a redução das 
taxas de isolamento. No dia 22 de 
março, data do decreto estadual 
que restringiu a circulação de pes-
soas, a taxa de isolamento era de 
61% – segundo o site de monitora-
mento In Loco. Contudo, no período 
entre 26 e 30 de maio, a taxa variou 
entre 38% e 41%.

Uma maior circulação popula-
cional gera  aumento no número de 
infectados. O professor defende um 
bloqueio mais restrito para impedir 
o avanço nos contágios. “Ou isola-
mos muita gente por pouco tempo 
ou isolamos pouca gente por pouco 
tempo. O tempo de isolamento vai 
depender da qualidade de enfren-
tamento que a população do Rio 
Grande do Norte está oferecendo”, 
reforçou.

Com a redução das taxas de isolamento em maio, número de casos confi rmados de Covid-19 explodiu em apenas 30 dias

Pico epidêmico da Covid-19 no RN será 
em julho, alerta pesquisador potiguar
Previsão do professor José Dias do Nascimento Júnior, titular do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN e 
pesquisador convidado na Universidade de Harvard (EUA), aponta para o avanço expressivo de infecções do novo coronavírus

Pandemia

Tomaz Silva /Agência Brasil

PROJEÇÃO DA COVID-19 PARA O RN

COMPARAÇÃO ENTRE O MODELO E OS DADOS OFICIAIS PARA O RN
JUNHO JULHO AGOSTO
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CONCESSÃO DE LICENÇAAMBIENTAL 

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplifi cada (RLS), com validade até 26/05/2023 para 
a Estrada de Acesso ao poço de Extração de Combustível Fóssil 7-pml-0034-RN, localizado no Município de Areia 
Branca. 

Harvey David Gardner
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

G.BEZERRA DE QUEIROZ E CIA - EPP, CNPJ: 08.383.127/0001-4, 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 a instalação de um posto de revenda de combustíveis líquidos, localizado na Rua Manole 
Alexandre, Princesinha, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59.900-00. 

Larissa Nascimento de Castro
Consultora

ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ON Combustíveis e Derivados Ltda, CNPJ: 04.182.075/0001-91, torna público que requereu ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Alteração da Licença de 
Operação N° 2019-135924, com prazo de validade até 18/12/2025 para a revenda de combustíveis líquidos, Troca 
de óleo e lava jato (Posto de Combustível), localizado na Avenida Abel Cabral, 1144, Bairro: Nova Parnamirim , 
Município: Parnamirim /RN.

Severino Manoel de Oliveira Neto
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

Roberto Sebastião da Silva, CPF: 466.892.304-49, torna a público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - Idema, o pedido de Licença Simplifi cada - LS para extração 
mineral de areia, em uma área de 43,72 hectares, localizada na Fazenda Serra Talhada, S/N, Zona Rural, Fernando 
Pedroza/RN, CEP 59.517-000.

Roberto Sebastião da Silva
Requerente

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00011/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concorrência nº 
00011/2020, cujo objeto é a aquisição de material para primeiros socorros, conforme Edital e seus Anexos, em favor 
da empresa Dentalmed Comércio e Representações LTDA (CNPJ 18.826.043/0001-60) no valor de R$ 371,74 
(trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

“Quando muita gente vai pa-
ra as ruas, nós só vamos ter um 
resultado disso no número de 
contágios depois de um tempo. O 
coronavírus tem um tempo global 
– o que inclui a incubação, apareci-
mento dos sintomas e, em alguns 
casos, de piora do quadro clínico. 
No Rio Grande do Norte, este tem-
po é de 12 a 15 dias entre o inicio 
o fi nal dos sintomas”, detalhou o 
professor.

Ainda de acordo com José Dias 
do Nascimento Jr., os números da 
pandemia só tendem a crescer em 
território potiguar. Ele alerta para 
o fato que a população segue se 
expondo ao vírus, descumprindo o 
isolamento, o que tende a agravar 
a situação.

O refl exo do aumento de con-
tágios está no número de pesso-
as que necessitam atendimento 
hospitalar especializado para a 
Covid-19. Mesmo com a abertura 
gradativa de leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) em diver-
sas regiões do território potiguar, 
a demanda é cada vez maior. Até 
este domingo (31), segundo dados 
da Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap), 126 pessoas 
aguardavam transferência para 
um leito crítico. A rede estadual 
tem, hoje, 204 leitos para atendi-
mento do público. Deste total, 165 
vagas estavam ocupadas e apenas 
23 estavam disponíveis. Há ainda 
outros 16 leitos bloqueados,

Ele reforça a importância para 
que os gestores públicos do Estado 
e dos municípios  passem a adotar 
ações mais rígidas para o isola-
mento. “Precisamos entender isso 
para propor medidas que sejam 
mais duras. Não estamos em mo-
mento de desespero; não há caos 
generalizado. Se colocássemos a 
população do Rio Grande do Norte 
por 15 ou 20 dias dentro de casa, 
nós teríamos uma mudança com-
pleta da curva. O pico seria mais 
curto e o fi nal da epidemia seria 
mais curto”, justifi cou.

Aumento na circulação das pessoas nas ruas acelera contágios pelo novo coronavírus e acaba se refl etindo nos números de pessoas que necessitam de internação hospitalar 

Momento é de planejamento
Continuação da Pág.10

José Dias do Nascimento Jr é pesquisador convidado da Universidade de Harvard

Reprodução

Reprodução /Ascom

O professor José Dias 
do Nascimento Jr diz que o 
modelo matemático para a 
Covid-19 analisa as entradas 
de dados sobre a doença – 
“suscetíveis” (S); “infectadas” 
(I); e “recuperadas” (R) e 
“expostas” (E). “Isso não é 
algo novo. O método foi 
criado após a pandemia da 
“gripe espanhola”, por volta 
de 1927. Hoje, a análise é 
muito mais robusta, pois utiliza 
‘data science’ – é o que há de 
mais moderno para avaliar 
sistemas dinâmicos”, disse. O 
pesquisador pontuou o modelo 
também tem limitações. Uma 
delas é heterogeneidade das 
populações analisadas. Ele 
também diz que dados ruins 
geram modelos frágeis. Os 
modelos robustos podem 
ajudar a controlar a pandemia e 
evitar milhões de mortes. Para 
o caso do Rio Grande do Norte, 
ele recomenda a ampliação dos 
testes em massa para detecção 
do novo coronavírus. “Se os 
gestores não apresentarem os 
dados corretamente, o modelo 

vai funcionar mal. Se tivéssemos 
uma testagem em massa, os 
números seriam mais precisos. 
Em analogia, o modelo 
matemático é uma bússola 
dentro de um temporal”, 
avaliou. Os estudos levantam 
informações fundamentais para 
embasar estratégias na luta 
global contra o coronavírus. Os 
modelos têm a capacidade de 
refl etir a realidade a partir dos 
dados que os alimentam.

Uma das preocupações 
quanto ao avanço da pandemia 
se refere à taxa de reprodução 
básica, que é quantidade de 
pessoas que um infectado em 
média pode contagiar. Essa taxa 
é conhecida como R0.

Caso a doença tenha o 
R0 abaixo de 1, a transmissão 
logo desaparecerá. Se R0 for 
igual a 1, isso torna a doença 
endêmica. Já se o R0 for maior 
que 1, o vírus vai se disseminar 
cada vez mais rápido entre as 
pessoas. Segundo José dias do 
Nascimento, o atual índice de 
transmissibilidade potiguar é 
próximo de 2. 

MODELO MATEMÁTICO FOI CRIADO APÓS A “GRIPE ESPANHOLA”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 061/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
16/06/2020 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO ALTO DO RODRIGUES/RN. Encontra-
se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(vinte) dias. A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 24ª
Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta
Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0807599-64.2017.8.20.5001, proposta por
EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra EXECUTADO: M. A. MOMETTO - ME , sendo determinada a
CITAÇÃO de M. A. MOMETTO - ME - CNPJ nº 07.224.347/0001-67, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida
no valor de R$ 4.631,69 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de custas e honorários
advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,
passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá,
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente
de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato
atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30%
(trinta por cento) do valor em execução, e requerer o pagamento do restante inclusive custas e honorários, em até 06 (seis) meses,
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de
revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Natal, 1 de março de 2018.

                  JORNAL “ AGORA RN ” 29 / 05 + 01 / 06 / 2020
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A nave Dragon Crew, com dois 
astronautas da Nasa a bordo, che-
gou neste domingo (31) na Estação 
Espacial Internacional (ISS). 

O acoplamento da nave aconte-
ceu às 11h16 (horário de Brasília). 
Esta é a primeira viagem tripulada 
dos Estados Unidos em nove anos.

A SpaceX, do empresário Elon 
Musk, agora é a primeira empre-
sa privada a entrar em órbita. O 
lançamento do foguete da SpaceX, 
aconteceu no sábado (30) do Cabo 
Canaveral, na Flórida.

Os astronautas Douglas Hur-
ley e Robert Behnken foram os 
escolhidos para tripular a missão e 
viajar até a Estação Espacial Inter-
nacional (ISS, na sigla em inglês).

Behnken e Hurley são astro-
nautas da Nasa desde 2000 e já 
foram ao espaço duas vezes em ôni-
bus espaciais. Estão entre os mem-
bros mais experientes da equipe da 
agência, segundo a BBC, e foram 
treinados como pilotos de testes (o 

que tem sido crucial para preparar 
a nova aeronave).

Hurley, de 53 anos, já passou 
28 dias e 11 horas no espaço, e 
Behnken, de 49, acumula 29 dias 
e 12 horas, incluindo 37 horas de 

caminhada espacial (fora do veícu-
lo ou da estação).

Ambos têm esposas astronau-
tas: Behnken é casado com a ocea-
nógrafa e engenheira aeroespacial 
Megan McArthur, que tem quase 

13 dias de missões no espaço, se-
gundo a Nasa. 

Já Hurley é casado com a ex-
-astronauta da agência Karen 
Nyberg, engenheira com 180 dias 
de missões espaciais.

O consumo de vídeo e áudio 
online (o chamado streaming) au-
mentou e se consolidou no Brasil. 
Entre os usuários de internet, 74% 
assistiram a programas, fi lmes, 
vídeos ou séries e 72% ouviram 
música online em 2019.

As informações são da pesquisa 
TIC Domicílios 2019, mais impor-
tante levantamento sobre acesso 
a tecnologias da informação e co-
municação, realizada pelo Centro 
Regional para o Desenvolvimento 
de Estudos sobre a Sociedade da 
Informação (Cetic.br), vinculado 
ao Comitê Gestor da Internet no 
Brasil.

O consumo de vídeo online é 
bastante diferente quando obser-
vadas as condições econômicas e 
a escolaridade. A prática foi regis-
trada em 87% dos entrevistados da 
classe A, enquanto nas classes D e 
E o percentual foi de 65%. O hábito 
fi cou em 83% para aqueles com en-
sino superior completo, contra 45% 
para os analfabetos ou que fi zeram 
até a educação infantil.

A prática de assistir a vídeos 
foi mais comum nas áreas urbanas 

(75%) do que rurais (63%); e entre 
homens (79%) do que entre mu-
lheres (69%). No recorte por cor e 
raça, o índice apenas oscila entre 
brancos, pretos e pardos. O carre-
gamento de arquivos (download) 
de fi lmes fi cou em patamar bem 
menor, de 23%. Este era o princi-
pal canal de consumo de vídeos na 
década passada e início da atual.

O ato de ouvir música pela 
internet também difere pelos 
mesmos indicadores. Na classe A, 
ele foi identifi cado em 79% dos ou-
vidos, enquanto nas classes D e E 
foi relatado por 68% dos entrevis-
tados. Entre os usuários com ensi-
no superior, alcançou 80%, contra 
52% entre os analfabetos e pessoas 

que tiveram até a educação infan-
til.

As músicas online são ouvidas 
por 73% dos entrevistados nas 
cidades e por 64% no campo. Os 
homens apareceram com índice 
maior (76%) do que as mulheres 
(70%). No recorte por cor e raça, as 
respostas fi caram em patamares 
semelhantes. Já os downloads de 
músicas ainda permanecem como 
opção para 41% dos ouvidos.

A pesquisa incluiu a análise 
sobre o consumo de programas de 
áudio online, os chamados pod-
casts. Dos usuários ouvidos, 13% 
contaram consumir este tipo de 
conteúdo. Na classe A, este pecen-
tual sobe para 37%.

A pesquisa também perguntou 
aos entrevistados sobre práticas 
de criação e compartilhamento de 
conteúdos na internet. Dos ouvi-
dos, 19% relataram produzir ou 
atualizar blogs ou páginas na web 
e 36% publicaram textos, imagens, 
fotos ou vídeos que criaram na rede 
mundial de computadores. Os índi-
ces também crescem de acordo com 
a renda e a escolaridade.

A bordo da cápsula Crew Dragon estavam os astronautas americanos Bob Behnkhen e Doug Hurle

Entre os usuários de internet, 74% assistiram a programas, fi lmes, vídeos ou séries

Cápsula da nave SpaceX se acopla com 
sucesso à Estação Espacial Internacional

Consumo de produções de vídeo e áudio 
online cresce no Brasil, aponta pesquisa

Unidade Crew Dragon, com dois astronautas americanos a bordo, finalizou a acoplagem à Estação 
Espacial Internacional (ISS); esta foi a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos em nove anos

Espaço

Tecnologia

Nasa

Getty Images

Chuvas ficarão 
dentro da 
normalidade no 
trimestre

Previsão

Passado o período de chu-
vas mais intensas no interior 
do Rio Grande do Norte, a pre-
visão para os meses de junho, 
julho e agosto de 2020, quan-
do as precipitações se deslo-
cam para o Leste e Agreste, é 
de ocorrência de precipitações 
dentro da normalidade. 

A análise foi feita durante 
reunião de avaliação e previ-
são climática da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Sustentável de Sergipe e 
contou com a participação da 
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn). 

A média esperada para o 
período no Leste do Rio Gran-
de do Norte é de 467,8 milí-
metros (mm), para o Agreste 
é de 209,6 mm, Oeste, 81,2 e a 
Central é de 69,7mm. 

“Os modelos de previsão 
climática sazonal indicam a 
persistência da situação de 
neutralidade na região equa-
torial do Oceano Pacífi co no 
decorrer do trimestre junho-
-julho-agosto de 2020, ou seja, 
ausência de fenômenos climá-
ticos, tais como El Niño e El 
Niña”, avaliou Bristot, meteo-
rologista chefe da Emparn.

Os meteorologistas não 
descartam a ocorrência do 
fenômeno La Niña até o fi nal 
do ano, a depender das as 
condições oceânicas e atmos-
féricas. “Estas condições cli-
máticas, observadas em abril 
e primeira quinzena de maio, 
mostraram uma tendência de 
resfriamento das águas sub-
superfi ciais e intensifi cação 
dos ventos em baixos níveis no 
setor leste do Pacífi co Equato-
rial”, considerou Bristot.

O primeiro quadrimestre 
de 2020 registrou a ocorrência 
de bons volumes e boa dis-
tribuição das chuvas no Rio 
Grande do Norte, o que bene-
fi ciou o reabastecimento das 
reservas hídricas do estado.

Previsão é chuvas até agosto

José Aldenir/AgoraRN



SEGUNDA-FEIRA, 01.06.2020 Cultura 13

Autorretrato 
em tempos de quarentena  
Jovem artista, natalense Luiza Fonseca 
fala sobre a pintura que reflete 
os dias de isolamento social, além 
de inspirações e esperanças para o futuro

Nathallya Macedo 
Subeditora do Online

“Toda criança desenha, não é? 
Tem gente que cresce e para. Eu 
não parei”.  É assim que a nata-
lense Luiza Fonseca, de 23 anos, 
descreve o início da paixão pela 
arte. Quando pequena, se olhava e 
se desenhava no espelho e, a par-
tir desses momentos de autoad-
miração, surgiu o principal objeto 
de suas produções artísticas: ela 
mesma.  

Mas não se trata de egocentris-
mo. Falar sobre si, para a jovem, 
é quase um processo terapêutico. 
“Ninguém me conhece melhor do 
que eu. Sempre fui bastante tími-
da e essa é uma forma de superar 
esse e outros obstáculos”, contou. 
Com o amadurecimento pessoal 
também veio o profi ssional, já que 
as brincadeiras infantis viraram 
profi ssão. Luiza já se formou em 
design pela UFRN e atualmente 
cursa artes visuais. “Viver de arte 
no Brasil é complicado, mas sonho 
com isso”.  

Entre devaneios utópicos e 
pinturas admiráveis, a jovem ar-

tista divulga suas obras no perfi l 
do Instagram (@luiza_fs). Re-
centemente, uma delas chamou 
a atenção de muitos seguidores. 
“Autorretrato” mostra Luiza 
usando uma máscara de tecido em 
alusão à pandemia do novo coro-
navírus. 

“Agora, eu sou a modelo mais 
acessível que tenho. Então tentei 
fazer uma referência no tempo 
deste recorte histórico que certa-
mente também vai fi car marcado 
na minha trajetória pessoal. Além 
disso, há um contraponto e uma 
pitada de ironia: é um autorretra-
to, mas, ao mesmo tempo, estou 
coberta”, explicou sobre a motiva-
ção para a tela. 

Ainda sobre o período temero-
so, Luiza enxerga mudanças in-
contestáveis. “Vejo que a valoriza-
ção da arte está crescendo. A nossa 
rotina mudou e o ato de consumir 
arte, seja em forma de música ou 
fi lme, virou o nosso refúgio. Abor-
dando a minha vivência, as pintu-
ras que posto na internet geram 
muita identifi cação entre aqueles 
que estão encarando a quarentena 
e demais incertezas”.  

>>Inspirações 
O realismo é o movimento 

que melhor representa as 
aspirações de Luiza como artista. 
No entanto, ela busca imprimir a 
própria marca. “Sempre gostei de 
desenhar e pintar pessoas, mas 
não gosto de só imitar as fotos, só 
reprodução. Gosto de participar 
do processo. Com frequência, 
procuro colocar um toque pessoal 
nas pinturas e incorporar outras 
intervenções (como textos, por 
exemplo)”, revelou. 

A natalense ainda cita dois 
pintores brasileiros como ícones. 
“Marcos Beccari é um aquarelista que 
fazia retratos de mulheres de forma 
mais intimista. Eu gostava muito 
dessa atmosfera. Há pouco, conheci 
Vânia Mignone, que costuma usar 
cores vivas e brincar com o figurativo, 
práticas que também aprecio”. 

>>Planos 
Pouco antes da pandemia, a 

jovem planejava a primeira exposição 
individual da carreira. Mas o evento 
precisou ser suspenso por enquanto. 
“A exposição ‘Ser Consigo’ é sobre 
estar só, sobre gostar da própria 
companhia. Produzi algumas 
pinturas com pessoas do meu ciclo 
de convivência. Inclusive foi chocante 
a coincidência com a atual situação 
que estamos enfrentando. Apesar 
disso, quando as coisas melhorarem, 
pretendo promover essa e outras 
exposições”. 

Autorretrato (acrílica sobre tela) Não tô afi m (acrílica sobre tela) Minha mãe fazendo crochê (guache sobre papel)

Didi e luzes coloridas (guache sobre papel)

Meu pai curte assistir shows particulares em sua poltrona (guache sobre 
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Daniela FreireDaniela 
Vítima

A deputada estadual 
Isolda Dantas disse ter 
sido vítima de fake News 
neste fi m de semana. Em 
seu Twitter, ela contou 
que foi acusada de “furar 
a quarentena” e fazer 
aglomeração por ter ido 
numa entrega de adesivos 
Fora Bolsonaro. “Nem 
carreta, nem aglomeração. 
Vítima de fake news!”, 
escreveu Isolda.

RESPEITO
Segundo a parlamentar, 

os adesivos estavam 
sendo distribuídos sem 
aglomerações e respeitando 
as recomendações da OMS. 
“Depois que preguei o 
adesivo em meu carro fui 
para minha casa porque 
tenho respeito pela ciência 
e pela vida do povo”, 
afi rmou.

SAÚDE
Diretora-presidente 

da Agência de Fomento 
do RN, a ex-deputada 
estadual Márcia Maia está 
se recuperando bem após ser 
infectada pelo coronavírus. 
Ela mantém a agenda de 
trabalho via home offi ce.

CIDADE PROTEGIDA
A Agência de Fomento, 

inclusive, anunciou na 
última quinta-feira a 
realização da “Operação 
Cidade Protegida”, em 
parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal, que 
montou barreiras sanitárias 
com o objetivo educativo e 
preventivo no combate à 
covid-19.

> 
A deputada estadual 

Eudiane Macedo está 
sugerindo que as pessoas 
internadas com Covid-19 
no Estado possam 
receber visitas virtuais e 
atendimentos religiosos, por 
meio de videoconferência, 
nos hospitais públicos e 
privados do RN.

VISITA VIRTUAL
O Projeto de Lei 

apresentado tem o objetivo 
de humanizar o tratamento 
dos pacientes, que, de acordo 
com o texto, poderão receber, 
por meio eletrônico, visitas 
virtuais de familiares, 
bem como atendimentos 
religiosos realizados por 
capelães de qualquer ordem, 
mediante autorização 
prévia do profi ssional de 
saúde responsável pelo seu 
tratamento.

RÁPIDAS 
•Neste domingo, um fato 

interessante: a volta às ruas da 
oposição ao governo Bolsonaro.

•E o presidente montado 
no cavalo e ‘tocando’ os seus 

manifestantes neste domingo, 
hein?! Que cena!

•Trump classifi ca organização 
antifascista como terrorista. Então, 
pode ser fascista (autoritário e 
repressor) que está tudo bem!

•Deu na Folha: no último mês 
e meio saíram editoriais alarmados 
com a situação do Brasil gerido 
por Bolsonaro em diversos jornais, 
com opinião institucional, como Le 
Monde, Washington Post, Financial 
Times, El País e The Gardian.

BEM COMPARADO
Ministro Celso 

de Mello comparou o 
Brasil à Alemanha de 
Hitler numa mensagem 
reservada enviada no 
WhatsApp. Ele escreveu, 
segundo repercussão na 
imprensa, que as lideranças 
bolsonaristas “desprezam 
a liberdade e odeiam a 
democracia” e que e querem 
iniciar uma “desprezível e 
abjeta ditadura”.

SEM PRECEDENTES
O Ministério da Saúde 

completou neste sábado 
nada menos do que 15 
dias sem ministro! E com 
aumento de 113% no número 
de casos de coronavírus em 
todo o Brasil. No meio de 
uma crise sanitária sem 
precedentes, a pasta segue 
com um interino-militar: 
general Eduardo Pazuello.

CRIMINOSO
Enquanto isso, o 

presidente da República 
continua participando 
de aglomeração. E sem 
máscara. Ontem, em 
Brasília, onde o item é 
obrigatório no combate à 
covid-19, Bolsonaro deu mais 
uma demonstração de que 
ignora a máscara e as leis.

TÃO POUCOS...
E o ex-ministro Sérgio 

Moro usou aquela pitada 
de ironia que ultimamente 
costuma dar aos seus tweets 
ao comentar manifestação 
do grupo “300 do Brasil” em 
frente ao STF: “Tão loucos 
mas, ainda bem, tão poucos”, 
escreveu ele no Twitter.

SEM INVERNO
Em seguida, Moro fez um 

‘trocadilho’ com o sobrenome 
artístico da líder do grupo 
paramilitar, que recebeu a 
visita da PF outro dia, Sara 
Winter (inverno, em inglês): 
“O único inverno chegando é 
o das quatro estações”.

 REBELIÃO
A revista Piauí publicou 

matéria na semana 
passada sobre uma rebelião 
interna no Ministério 
Público Federal contra 
o procurador-geral da 
República Augusto Aras. 
O motivo: posicionamento 
do procurador-geral 
da República contra o 
inquérito do Supremo que 
investiga a existência de 
uma rede de disseminação 
de fake news e ameaças 
a ministros da Corte 
Superior.

Publicitário dos bons, Tertuliano 
Pinheiro saindo todo 
protegido contra o coronavírus

Diretora-presidente da Agência de 
Fomento do RN, Márcia Maia se 
recupera da covid-19 e já voltou ao 
trabalho virtualmente

Dias na pandemia: Janaína Amaral 
mostrando a sua rotina saudável 
no IG Rituais da Boa Mesa

Decoradora especialista em Mandalas, Mara Dias não para de produzir suas preciosidades durante o isolamento

Dermatologista Keline Jácome mantendo a rotina 
de atividade física e de contato com a natureza nesta qu4rentena
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Junho começa com ótimas notícias das estrelas - não, 
não é festa junina, minha consagrada! É a força do 
elemento que Ar vai comandar o astral. Sol, Lua e Vênus 
fecham na parceria e mandam um belo impulso para 
seus interesses neste início de semana.

A Lua dá um rolê livre, leve e solta em seu signo, enviando 
poderosas vibes para o seu signo neste começo de mês. 
Ela também vai formar aspecto com total de zero defeitos 
com o Sol e com Vênus, iluminando suas potencialidades 
e seu desejo de abrir novos caminhos em sua vida. 

Um novo mês vem chegando com ótimas vibrações 
para a sua saúde e a promessa vem da Lua, que hoje se 
movimenta em sua Casa 6, garantindo mais vitalidade 
física e mental para o seu signo. Além de elevar seu 
bem-estar, a Lua também forma aspectos maravilhosos.

Os astros vão deixar seu comportamento mais emotivo 
e intuitivo neste início de semana. A Lua dá um rolê em 
sua Casa 12 e entra em conexão com o Sol e Vênus, 
despertando seus instintos e sua vontade de mergulhar 
em assuntos que envolvam mistérios.

Se depender de entusiasmo e criatividade, seus projetos 
têm tudo para deslanchar nesta semana. O Sol continua 
brilhando em seu signo e destaca os pontos fortes 
geminianos e tudo o que você fi zer, então, defi na metas 
e você que lute. 

Junho começa com um balde de boas energias e quem 
oferece é a Lua, que está toda rolezeira em Libra e forma 
excelentes aspectos com Vênus e com o Sol em sua 
Casa 7. A presença de astros em signos do elemento Ar 
alimenta seu lado criativo.

Câncer, trago um spoiler daqueles pra glorifi car de 
pé: hoje pode ser mais fácil enfrentar e resolver um 
problema doméstico ou de família. Os astros estão de 
bom humor e mandam excelentes vibes para o seu 
Horóscopo. 

A Lua libriana troca likes com o Sol e com Vênus, 
anunciando um período muito produtivo para o seu 
signo. Junho chega com as melhores vibrações astrais 
e você tem mais é que aproveitar para subir mais um 
degrau em direção aos seus sonhos.

Leão, para a sua alegria, graças às infl uências do céu, 
você vai iniciar a semana com mil ideias criativas e 
inovadoras. Sol e Vênus, que seguem brilhando em sua 
Casa das Amizades e Realizações, iluminam seus planos, 
ideais e esperanças. 

Aquário, a Lua traiu a Joelma, do Calypso, mas não vai 
trair você! Junho começa com ótimas promessas da 
Lua, do Sol e de Vênus, que estão dando um rolê em 
signos regidos pelo Ar, mesmo elemento que o seu, 
fortalecendo suas esperanças.

Os astros inauguram o novo mês com excelentes 
notícias para o seu signo e o maior incentivo vem da Lua, 
que se despediu do seu signo ontem, mas hoje irradia 
ótimas energias em sua Casa da Fortuna. Ela fecha na 
parceria com o Sol e com Vênus.

Peixes, o mês e a semana começam recheados de 
boas vibes e os astros vão conspirar a seu favor. 
Você é privilegiada, sim, minha consagrada. Pra 
começo de conversa, a Lua fi ca toda amorzinho 
com o Sol e Vênus.

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)

Ibope: Record fecha maio em segundo lugar. 
SBT continua em terceiro

A conta chegou. Os números ofi ciais de maio 
serão conhecidos nas próximas horas, mas já é 
possível assegurar que a Record fi cou com a vice-
liderança nacional de audiência pelo segundo 
mês consecutivo.

Naquilo que diz respeito ao SBT, mais uma 
vez rebaixado à terceira posição, verifi ca-se 
que os números do Ibope também não aceitam 
desaforo.

Evidente que, por parte da Record, méritos 
devem ser reconhecidos. Mesmo com a igreja 
patinando na madrugada, ela possui uma 
carga muito maior de jornalismo, aspecto que, 
no momento atual, faz enorme diferença. Não 
bastasse isso, a sua programação, mesmo com 
escorregões e alguns horários não funcionando 
muito bem, se mantém a mesma já de algum 
tempo.

DEFINIÇÃO
Na Record já existe a decisão 

que a temporada de “Aeroporto”, 
apresentado por César Filho, que 
deveria ter terminado em abril, 
vai continuar.Será prolongada até 
setembro, pelo menos, muito em 
função dos seus bons resultados.

OUTROS MOVIMENTOS
E o que se sabe é que a Record 

pretende equilibrar muito  mais 
a sua grade de programação.
Alguns ajustes, em faixas que 
ainda não rendem o sufi ciente, 
serão realizados no decorrer dos 
próximos dias.

IRÔNICO
O momento não está fácil, 

porém, alguns ainda encontram 
tempo para um sarcasmo.No SBT, 
por exemplo, um profi ssional do 
jornalismo escreveu a seguinte 
frase na lousa da sua sala: “25% 
menos reclamações, por favor”. 
Assim como os salários reduzidos, 
claro.

REUNIÕES
O diretor Willem Van Weerelt 

comandou na última quinta-feira 
mais uma reunião criativa sobre 
o talk show que será apresentado 
por Warley Santana, mais voltado 
para o público adulto. Trata-se de 
um projeto da produtora inglesa 
Hogarth, que ainda não tem canal 
de exibição defi nido.Warley fez o 
“Tá Certo?” na Cultura, enquanto 
Willem é um nome sempre 
relacionado ao sucesso do extinto 
“Programa do Jô”. 

PONTO A PONTO
Alguns da classe artística 

logo estrilam quando qualquer 
celebridade, por causa do sucesso 
de programas como “BBB”, 

Bate-Rebate
O canal Comedy Central estreia nesta terça-feira, às 23h, a nova temporada de “A Culpa é do Cabral”O programa 

conta com as participações de Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago 
Ventura....O convidado da noite será Tiago Abravanel.A Record está avançando, acelerando o passo, para tornar 
possível a volta de todos os seus programas...Algumas simulações já estão sendo feitas...E o mesmo trabalho, 
que está sendo feito em São Paulo, também já acontece no Rio, base das suas novelas...Mas o sinal verde só será 

disparado quando todas as medidas de segurança puderem ser observadas.Ana Paula Padrão e os jurados do 
“MasterChef”, Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça, fazem na próxima quarta-feira a última “live” no 

YouTube...O objetivo é já começar chamar atenção para a nova temporada do programa...As gravações começam 
agora no decorrer deste mês.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

queimam etapas e entram 
direto nas novelas.Sempre tem 
os que não se conformam com 
isso.

EXEMPLO DA VEZ
Vale destacar, no entanto, 

que no caso de Rafa Kalimann, 
a Globo chegou inclusive a 
disparar um texto, afi rmando 
que vai bancar para ela “um 
plano de desenvolvimento 
de formação artística com 
‘renomados profi ssionais’”.
Em outras palavras, ela será 
preparada em alguma escola de 
atores.

 
POR OUTRA

Nunca se deve esquecer o 
exemplo de Grazi Massafera. 
Ela também saiu de um “BBB” 
e sofreu horrores nos bastidores 
de “Páginas da Vida”, a sua 
primeira novela.E que acabou se 
tornando a atriz que ela é hoje.

VERTICALIZAÇÃO
Mais tardar até o fi nal desta 

semana, já deverá estar pronto 
o novo organograma do Grupo 
Bandeirantes, defi nindo nomes 
e funções.É um trabalho que o 
vice-presidente executivo, André 
Aguera, vem desenvolvendo.

ASSUNTO RESOLVIDO
Uma das decisões já 

tomadas é que o departamento 
de esportes, rádio e televisão, 
fi cará subordinado ao 
Jornalismo.Provisoriamente 
nas mãos de Antonio Zimmerle, 
depois da saída de José Emílio 
Ambrósio, será conduzido a 
quatro mãos, Fernando Mitre e 
Rodolfo Schneider.

OFICIAL
Apesar da edição especial 

de “Totalmente Demais” fi car 
no ar até outubro, não existe 
nenhuma chance de fi nal 
alternativo para os personagens 
de Marina Ruy Barbosa, Fábio 
Assunção, Juliana Paes e Felipe 
Simas. Esta é a posição da 
Globo.

NOVA TEMPORADA Dira Paes é 
a convidada na estreia da nova 
temporada do  “TransMissão”, 
do Canal Brasil, nesta segunda, 
à meia-noite. Fala da vida 
pessoal e carreira, desde 
quando tudo começou, aos 15 
anos, no fi lme “Ele, o Boto”, 
de Walter Lima Jr., ao lado 
de Cassia Kis, Ney Latorraca 
e Carlos Alberto Riccelli.“Foi 
cinderelesco. Acho que não me 
deslumbrei porque tive noções 
muito boas de cidadania e, 
também, nunca fui muito afeita 
a deslumbres”, comenta Dira.

Sergio Zalis TV Globo
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Sem jogar desde março, os 
clubes da Série A do Campeona-
to Brasileiro traçam alternativas 
para superar a perda de receitas. 
Pauta recorrente em 2019, os Pro-
jetos de Lei nº 5.082/16, já aprova-
do na Câmara dos Deputados e nº 
5516/19, em discussão no Senado, 
que abordam a transformação da 
gestão associativa dos clubes para 
o molde empresarial, se esfriaram 
em decorrência da propagação 
do novo coronavírus. Contudo, a 
decisão dos clubes não mudou e a 
maioria deles continua enxergando 
os projetos da mesma forma que os 
viam antes da pandemia.

As 20 equipes da Série A do 
Campeonato Brasileiro afi rmaram 
ser favoráveis aos projetos. Contu-
do, a adesão aos moldes empresa-
riais está longe de ser um consen-
so. Apenas Botafogo e Atlético-GO 

mostraram-se adeptos à migração 
de suas gestões, enquanto há clu-
bes que ainda não discutiram essa 
pauta.

Dentre os grandes paulistas, 
o Santos é o único que já avaliou 
a transformação. São Paulo, Pal-
meiras e Corinthians aguardam a 
tramitação das propostas para dis-
cutirem a transformação em seus 
conselhos.

O São Paulo entende que essa 
“mudança pode trazer inúmeros 
benefícios”. Já o Palmeiras diz que 
a “”discussão deve se concentrar na 
forma de tributação dos clubes”. O 
presidente Andrés Sanchez, do Co-
rinthians, por sua vez, é favorável 
à aprovação, contanto que não ela 
não seja obrigatória. 

No Sul, o Coritiba afi rmou que 
os projetos foram “amplamente 
discutidos pela diretoria e conse-

lhos” e enxerga a transformação 
de forma bastante positiva. Já o 
Athletico-PR disse que é favorável, 

sem dar mais detalhes. Grêmio 
e Internacional se opõem à ges-
tão empresarial devido aos seus 

históricos democráticos e não se 
enxergam neste modelo, embora 
sejam favoráveis à adequação para 
clube-empresa.

No Nordeste, Fortaleza e Sport 
ainda não realizaram a discussão 
em seus conselhos. O clube de Re-
cife afi rmou que a adesão à gestão 
empresarial depende “de uma série 
de uma série de questionamentos”. 
Já o Fortaleza é mais reticente à 
ideia.  O Ceará, por sua vez, já dis-
cutiu as propostas e afi rma que a 
transformação poderia gerar “pas-
sivos desnecessários”.

Em 2019, parte dos clubes que 
disputavam a Série A do Campe-
onato Brasileiro uniram esforços 
para a elaboração de um manifes-
to, assinado em conjunto, que ex-
ternava a posição dos participantes 
sobre a regulamentação da gestão 
empresarial.

Clubes se manifestam desde 2019 para a regulamentaçao da gestão empresarial

Clubes da Série A mantêm posicionamento 
sobre clube-empresa apesar da pandemia
Discussões sobre o projeto de lei para permitr a transformação da gestão associativa dos clubes para o molde empresarial 
esfriaram na Câmara dos Deputados em decorrência da propagação da Covid-19; Clubes já se movimentam para a mudança

Gestão

 Marcello Zambrana/Agif


