
Instituições adotaram planos de contingenciamento de despesas, com cortes de diárias operacionais e terceirização, mas
nada foi feito em detrimento ao pagamento dos chamados “penduricalhos” de desembargadores, promotores e conselheiros

No RN, corte de gastos não atinge 
alto escalão de Justiça, MP e TCE
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Arnóbio é nomeado 
reitor do IFRN, mas é 
deposto antes da posse

Agora RN tem
serviço que entrega 
jornal em domicílio

TRF-4 rejeita recurso
e confirma pena
de 17 anos para Lula

Presidente Jair Bolsonaro 
suspendeu a nomeação do 
professor horas após cumprir 
decisão da Justiça Federal do RN

Em função do isolamento 
social provocado pela 
pandemia, jornal impresso 
está em menos pontos

Pena relacionada ao caso 
do sítio de Atibaia é a mais 
pesada imposta pela Lava Jato 
ao ex-presidente da República
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Reprodução Ricardo Stuckert

Senado aprova 
auxílio para 
estados, e RN terá 
quase R$ 1 bilhão

Brasil bate novo 
recorde, com 615 
óbitos por Covid-19 
em apenas 24 horas

Nordeste tem 
aumento da 
desigualdade 
social, diz IBGE

Juiz nega pedido 
para livrar empresas 
de ônibus de Natal
de pagar ISS

Por unanimidade, senadores 
rejeitaram mudanças promovidas 
pela Câmara dos Deputados 
que fariam Rio Grande do Norte 
perder cerca de R$ 46 milhões

Total de mortes subiu para 8.536. 
Marca representou um acréscimo 
de 9% em relação a anteontem, 
quando foram contabilizados 
7.921 falecimentos

Rendimento médio mensal real 
domiciliar per capita obtido de 
todas as fontes não alcançava o 
salário mínimo no Nordeste
(R$ 884) no ano passado

Em decisão, juiz afirmou que, por 
não terem passado por licitação, 
as empresas de ônibus da capital 
não têm garantia de equilíbrio 
econômico-financeiro
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Apenas três cidades do RN não
têm notificações do coronavírus

Pandemia 07

Somente Rodolfo Fernandes, Senador Georgino Avelino e Jardim
de Angicos ainda não registraram casos suspeitos ou confirmados

Elisa Elsie / Governo do RN

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli avalia que RN está mais perto do lockdown do que da fl exibilização
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O presidente Jair Bolsonaro 
não precisa de ministros. 
Ajudantes de ordem, talvez, 

ou vassalos dispostos a acatar 
ordem sem discutir.

Criou problema, rua.
Afi nal, como ele sempre diz, “eu 

mando, o presidente sou eu”.
Não que fuja à competência 

presidencial demitir ministros e 
escolher até escalões inferiores. 
É que não é usual em tempos 
modernos tamanho zelo com cargos 
que, a rigor, não vinham até aqui 
dando problemas.

Há ainda outra questão: a 
crescente presença de militares – 
na ativa e reformados – no governo 
federal. Esse número é hoje tão 
expressivo (e continua crescendo) 
que sugere um extraordinário 
aparelhamento do Estado em áreas 
que vinham desempenhando bem 
seu papel até aqui.

Então, como perguntou o ex-
ministro Sérgio Moro, por ocasião 
de seu pedido de demissão: “por 

que mudar?”
Recentes mexidas na Polícia 

Federal, no Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e no Ibama, por 
conta de interferências diretas do 
presidente da República, sugerem 
que Bolsonaro não se contenta 
apenas com o seu cargo poderoso 
– ele quer efetividade quando o 
assunto é sua visão particular de 
mundo.

Esse é o perigo.
A gota d’água voltou a ser 

agora o Ministério da Saúde, 
cuja incompetência do atual 
titular indicado por Bolsonaro 
por pura decisão política, contará 

com a providencial presença de 
(adivinhem!) outros militares.

As mudanças, que já 
começaram e se estenderão pelos 
próximos dias, reforçam o que 
secretários estaduais e gestores do 
SUS estão chamando de “tutela” 
do Palácio do Planalto e da área 
militar em mais um setor da vida 
do País. 

Entre as mudanças previstas 
está a nomeação do coronel 
Alexandre Martinelli Cerqueira 
na Diretoria de Logística (DLOG), 
área responsável por compras do 
ministério.

Enquanto o País afunda 
na pandemia, fi gurando como 
o próximo epicentro do novo         
coronavírus no mundo, quando 
os EUA abdicarem dessa triste 
posição, Bolsonaro segue erguendo 
muros, cooptando militares, 
favorecendo setores bastante 
discutíveis como a indústria de 
armas, madeireiros e garimpeiros 
ilegais.  

O rei e seus vassalos

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
CONTRA ORIENTAÇÃO

Ao votar contra o projeto de 
auxílio para estados e municípios, 
Natália Bonavides foi na direção 
da oposta do que havia orientado a 
liderança do seu próprio partido. A 
bancada do PT havia pedido para os 
deputados votarem a favor do auxílio 
fi nanceiro.

7 A 1
Dos deputados do Rio Grande 

do Norte, só Natália Bonavides 
votou contra o auxílio. Os outros 
sete (Benes Leocádio, Beto Rosado, 
Fábio Faria, General Girão, João 
Maia, Rafael Motta e Walter Alves) 
votaram “Sim”.

CENÁRIO ADVERSO
Sempre enfático nas coletivas 

de imprensa diárias, o secretário 
adjunto de Saúde Pública, Petrônio 
Spinelli, ontem fez um novo alerta 
sobre a importância de a população 
potiguar manter o isolamento social. 
Segundo ele, o Estado está muito 
mais próximo de um lockdown do que 
da fl exibilização da quarentena.

TEM RAZÃO
Em uma coisa o prefeito de 

Maxaranguape, Luís Eduardo 
Bento da Silva – que fl exibilizou a 
quarentena em seu município no 
início da semana, mas que depois 
voltou atrás após recomendação do 
Ministério Público – tem razão. Com 
decreto ou sem decreto, o isolamento 
social está sendo fl agrantemente 
desrespeitado no Estado. O objetivo 
das normas que ele editou, afi rma, 
era regulamentar o comércio, que, 

A deputada federal Natália Bonavides (PT) até 
tentou explicar por que votou contra o projeto de 
auxílio fi nanceiro para estados e municípios, na 

última terça-feira, mas não convenceu. A parlamentar 
afi rmou que o voto contrário foi para defender o projeto 
original da Câmara – que previa um repasse maior para 
o RN –, porém, não havia mais possibilidade de aquele 
texto ser restabelecido. Havia um acordo fechado e 
anunciado para manter o texto do Senado.

Não convenceu

queira ou não, está de portas abertas.

E AGORA?
Agora, sem as normas previstas 

no decreto municipal, tudo volta 
à situação como estava antes: as 
autoridades fi ngindo que o decreto 
que trata do isolamento social está 
sendo cumprido e a população se 
arriscando no comércio, que em boa 
parte não tem adotado cuidados 
como distribuição de álcool em 
gel para clientes e nem mantido 
distanciamento entre as pessoas.

EXCESSOS
Se o MEC cometeu um excesso ao 

nomear para reitor do IFRN alguém 
que não participou da consulta à 
comunidade acadêmica (erroneamente 
chamada de eleição interna), a Justiça 
Federal no RN cometeu outro ao 
determinar ao presidente que nomeasse 
ainda ontem José Arnóbio Araújo.

 
QUESTÃO LEGAL

Goste-se ou não, é prerrogativa 
do presidente Jair Bolsonaro nomear 

qualquer um dos integrantes da lista 
tríplice, não necessariamente o mais 
votado pela comunidade acadêmica. Ao 
proferir decisão ontem, a Justiça colocou 
uma faca no pescoço do presidente 
e feriu esse princípio. Bastava ter 
determinado que fosse nomeado um dos 
três integrantes da lista.

FAKE NEWS?
O ministro do Desenvolvimento 

Regional, o ex-deputado potiguar 
Rogério Marinho, almeja substituir 
Paulo Guedes no Ministério da 
Economia, de acordo com análise 
publicada nesta quarta-feira (6) pelo 
site “O Antagonista”. No Twitter, 
Rogério chamou a publicação de 
“fake news”.

PRÓ-BRASIL
Um sintoma da suposta intenção 

de Rogério seria o recente confl ito 
com Guedes envolvendo o plano Pró-
Brasil. Enquanto Rogério defende a 
ampliação de gastos, Guedes quer 
manter a política liberal e reduzir a 
participação do Estado na economia.

A bancada do PT apresentou um requerimento ao presiden-
te do Congresso Nacional pedindo a devolução imediata da MP 
954, que determina o compartilhamento das informações— no-
me, CPF, endereço e número telefônico — de todos os usuários 
de telefonia do País. Segundo a MP, os dados serão repassados 
ao IBGE para a realização de pesquisas telefônicas.

Editada sorrateiramente, enquanto todos os olhares estão 
voltados para a pandemia do coronavírus, a medida é um aten-
tado à privacidade de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros.

A medida determina que os dados de todos os usuários 
de telefonia deverão ser passados ao Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) sem qualquer protocolo que 
preserve a segurança dessas informações.

A fl agrante ofensa à privacidade, que afronta o princípio 
constitucional, já ensejou a Ação Direta de Inconstituciona-
lidade apresentada  pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a MP 954.

O risco contido em mais esta MP do presidente Jair Bolso-
naro é o uso dos dados pessoais dos usuários das linhas telefô-
nicas para fi nalidades que nada têm a ver com estatísticas e 
indicadores sociais e econômicos.

É a militância bolsonarista turbinando sua estratégia 
eleitoral feita de mentiras e desinformação. Com os dados dos 
cidadãos em mãos, organizam-se pessoas com perfi l parecido 
— sem autorização delas — em grupos de WhatsApp para re-
ceber propaganda.

Até agora, essa estratégia dependia de muito dinheiro pa-
ra comprar os bancos de dados dos usuários dos celulares, o 
que permitia agrupar as pessoas por perfi l demográfi co.

Como foi denunciado pela jornalista Patrícia Campos 
Mello, da Folha de S. Paulo, ainda em outubro de 2018, muita 
gente poderosa ajudou a fi nanciar o esquema bolsonarista, pa-
gando — cada um dos megaapoiadores — até R$ 12 milhões 
pelo impulsionamento de mensagens eleitorais.

A MP 954 facilita ainda mais a vida dos controladores da 
indústria da desinformação: os bancos de dados agora saem de 
graça. E não serão quaisquer bancos de dados. São os melho-
res conjuntos de informações que o dinheiro poderia comprar, 
com 100% dos números de telefone do Brasil.

E para que não reste dúvida sobre a essência violadora da 
MP 954, basta ver a fragilidade as regras de armazenamento 
e acesso aos dados no IBGE, publicadas no Diário Ofi cial desta 
quarta-feira (22). São procedimentos que escancaram a possi-
bilidade de vazamentos.

Incapaz de tomar iniciativas que amparem e tranquilizem 
a sociedade atormentada pela pandemia, o governo Bolsonaro 
tem usado e abusado do momento para tentar impor medidas 
que atentam contra direitos básicos e fundamentais.

O Congresso Nacional, que a tanto tem feito pela popula-
ção nesses dias de incerteza, não pode perder tempo precioso 
analisando mais essa barbaridade gestada pelo Executivo. 
Que a MP seja devolvida ao presidente da República e a seu 
lugar de direito: a lata do lixo.

ARTIGO
Jean Paul Prates ►  senador da República - PT

Invasão de privacidade
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O Poder Judiciário do Rio 
Grande do Norte, o Ministério Pú-
blico Estadual e o Tribunal de Con-
tas do Estado deixaram de fora das 
medidas de contenção de despesas 
durante a pandemia do novo coro-
navírus os salários de desembarga-
dores, promotores e conselheiros de 
contas, respectivamente.

Desde que a doença teve os pri-
meiros registros no Rio Grande do 
Norte, em março passado, as três 
instituições adotaram planos de 
contingenciamento de despesas, 
com cortes de diárias operacionais, 
terceirização, entre outros custos, 
mas nada foi feito em detrimento 
ao pagamento dos chamados “pen-
duricalhos”, na forma de auxílios, 
abonos e outros benefícios.

Em março, segundo dados 
do último relatório do Portal de 
Transparência do TJRN, juízes e 
desembargadores receberam au-
xílios (alimentação, transporte, 
saúde, entre outros) e vantagens 
eventuais (abonos). Uma juíza 
de 3ª entrância, por exemplo, re-
cebeu R$ 32 mil apenas com os 
“penduricalhos”. O valor é quase 
o mesmo da remuneração do car-
go: R$ 33,8 mil.

Os desembargadores também 
passaram incólumes dos cortes em 
razão da pandemia. Em março, um 
dos magistrados recebeu R$ 23 mil 
apenas com as vantagens. A remu-
neração líquida recebida foi de R$ 
50 mil.

Em relação à pandemia, o Tri-

bunal de Justiça de Rio Grande 
do Norte afi rma que reformulou 
padrões de trabalho e de pres-
tação de serviço ao público, tais 
como redução de diárias operacio-
nais, consumo de combustíveis, 
energia elétrica, telefone, água e 
demais insumos e materiais de 
expediente.

O Judiciário aponta que, em 
média, 20% dos custos operacionais 
foram reduzidos. Vale lembrar que 
o atendimento à população está 
sendo feito preferencialmente pe-
la via eletrônica desde o dia 20 de 
março, quando foi publicado o ato 
conjunto assinado pelo TJRN, Mi-
nistério Público Estadual, Defen-
soria Pública do Estado e a Ordem 
Advogados do Brasil (OAB)

Sobre a questão da redução 
nos salários, o TJRN informa que 
sofreu um corte de 18% no duodé-
cimo no mês de abril, após acordo 
fi rmado com o Governo do Esta-
do (responsável pelos repasses 
fi nanceiros para a manutenção 
da Corte), o que causou uma re-
dução expressiva em sua folha de 
pagamento. Apesar da redução, o 
percentual não foi repassado aos 
servidores e magistrados porque o 
TJRN retirou do aprovisionamen-
to – depósito que faz mês a mês – 
para cumprir com as parcelas do 
13° salário nos meses de junho e 
dezembro.

“Portanto, os salários de ma-
gistrados e servidores do Poder 
Judiciário do RN já estão sendo 

afetados com a crise econômi-
ca provocada pela pandemia, 
apenas o impacto não foi ainda 
repassado diretamente aos ser-
vidores e magistrados”, detalhou 
o judiciário, em nota enviada ao 
Agora RN.

O Ministério Público Estadual 
adota, desde 1º de abril, uma série 
medidas para a contenção de gas-
tos, mas também deixou de fora 
do contingenciamento salários de 
promotores e promotores. Sobre os 
benefícios, o órgão efetuou a sus-
pensão temporária no pagamento 
do terço de férias e do pagamento 
da verba indenizatória para servi-
dores integrantes dos Núcleos de 
Apoio Volante.

Em março, de acordo com o úl-

timo registro do Ministério Público, 
um promotor teve um rendimento 
bruto de R$ 55 mil. Além do salá-
rio, este membro também obteve 
R$ 18 mil em vantagens legais.

Entre outras medidas adota-
das para a redução de despesas, o 
MPRN já adotou a suspensão de 
serviços técnicos especializados, 
redução das despesas correntes e 
de contratos de prestação de ser-
viço, estágio remunerado, locação 
de imóveis e terceirização de mão 
de obra, paralisação imediata das 
obras e serviços de engenharia, en-
tre outras medidas para racionali-
zação dos recursos.

O MPRN também aprovou 
o contingenciamento de todos os 
investimentos previstos no Or-

çamento anual do Ministério Pú-
blico e a suspensão de novos atos 
de designação de servidores para 
substituição de cargo em comissão, 
de função gratifi cada ou de gratifi -
cações especiais.

O Tribunal de Contas do Esta-
do também preservou os salários 
dos conselheiros. O órgão, no en-
tanto, diante das consequências 
negativas da pandemia do coro-
navírus na economia, já efetuou 
a suspensão de pagamentos de 
eventuais indenizações, abono de 
permanência, diárias, passagens e 
hora-aula, bem como promoveu a 
redução dos contratos de terceiriza-
ção e não reposição ou contratação 
de novos estagiários.

Em março, os conselheiros rece-
beram valores entre R$ 8 mil e R$ 
10 mil em vantagens adicionais. A 
remuneração do cargo é de R$ R$ 
35,462 mil.

De acordo com o TCE, que tam-
bém foi atingido com o corte de 18% 
do duodécimo, o corte da transfe-
rência legal representou uma redu-
ção de R$ 1,354 milhão na receita 
do mês de abril.

“O TCE ressalta que está ava-
liando novas providências relacio-
nadas à redução de gastos, de acor-
do com a evolução da pandemia 
e as necessidades fi nanceiras do 
órgão, de maneira a não prejudicar 
as atividades do controle externo e 
a normalidade dos serviços admi-
nistrativos”, detalhou o órgão, em 
nota ofi cial.

No TJRN, desembargadores mantiveram salários intactos durante a pandemia

Justiça, MP e Tribunal de Contas livram 
seus membros de corte de salários no RN
Instituições adotaram planos de contingenciamento de despesas, com cortes de diárias operacionais e terceirização, mas
nada foi feito em detrimento ao pagamento dos chamados “penduricalhos” de desembargadores, promotores e conselheiros

Pandemia

José Aldenir / Agora RN

O Brasil bateu o recorde de 
mortes e casos confi rmados da 
Covid-19 em 24h. Entre terça e 
quarta-feira, foram registrados 
mais 10.503 pessoas infectadas e 
615 novos óbitos pela doença, que 
é causada pelo novo coronavírus. O 
número de pacientes recuperados 
é de 51.370. A atualização foi di-
vulgada pelo Ministério da Saúde 
nesta quarta-feira (6).

No total, o País chegou a 125.218 
casos confi rmados de Covid-19, um 
aumento de 9% em relação a terça, 
quando eram 114.715 mil pessoas 

nessa condição. De acordo com o 
Ministério da Saúde, deste total, 
65.312 estão em acompanhamento 
(52,2%%) e 51.370 (41%) já foram 
recuperados, deixando de apresen-
tar os sintomas da doença. Ainda 
são investigadas 1.643 mortes.

O total de mortes subiu para 
8.536. A marca representou um 
acréscimo de 9% em relação a on-
tem, quando foram contabilizados 
7.921 falecimentos. A letalidade é 
de 6,8%.

No Rio Grande do Norte, o nú-
mero de mortes subiu para 72, de 

acordo com a Secretaria Estadual 
de Sáude Pública (Sesap), mas 
o último balanço não inclui uma 
morte em São Gonçalo do Amaran-
te e outra em Natal, o que elevaria 
o total para pelo menos 74. Ainda 
segundo a Sesap, existem 25 óbitos 
em investigação.

No Estado, o número de casos 
confi rmados subiu para 1.644, o 
que representa 108 a mais do que 
o dado de terça. Além disso, são 
5.503 casos suspeitos, 4.943 des-
cartados e 662 recuperados, de 
acordo com a contagem ofi cial. Com os novos registros, número de mortes subiu para mais de 8,5 mil no País

Brasil tem novo recorde, com 615 
mortes confirmadas em um dia só

Coronavírus

Bruno Kelly / Reuters
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O Senado aprovou nesta quar-
ta-feira (6), em sessão remota, por 
unanimidade, o projeto de lei que 
prevê uma ajuda fi nanceira de R$ 
120 bilhões da União para estados 
e municípios para tentar reduzir 
os impactos causados pela crise do 
coronavírus.

O texto que segue para sanção 
do presidente Jair Bolsonaro é 
praticamente o mesmo que já ha-
via sido aprovado pelos senadores 
no sábado (2), mas que tinha sido 
modifi cado pela Câmara dos De-
putados na terça-feira (5).

Ontem, os senadores recu-
saram a emenda dos deputados 
federais que alteraria um dos 
critérios de distribuição de recur-
sos entre os estados. Com essa 
alteração, o Rio Grande do Norte 
receberia R$ 46 milhões a menos 
aproximadamente.

Entretanto, o Senado confi r-
mou parte de outra emenda da 
Câmara que atinge as contrapar-
tidas impostas ao serviço público 
- o congelamento de salários de 
servidores por 18 meses. Algumas 
categorias se livraram.

Além dos profi ssionais de saú-
de, de segurança pública e das 
Forças Armadas, foram excluídos 
do congelamento os trabalhadores 
da educação pública, servidores 
de carreiras periciais, Polícia Fe-

deral, Polícia Rodoviária Fede-
ral, guardas municipais, agentes 
socioeducativos, profi ssionais de 
limpeza urbana, de serviços fune-
rários e de assistência social.

O projeto vai direcionar R$ 60 
bilhões para estados e municípios 
em quatro parcelas mensais, sen-
do R$ 10 bilhões exclusivamente 
para ações de saúde e assistência 
social (R$ 7 bi para os estados e 
R$ 3 bi para os municípios) e R$ 
50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi 
para os estados e R$ 20 bi para os 
municípios). Além disso, o Distrito 
Federal receberá uma cota à par-
te, de R$ 154,6 milhões, em função 
de não participar do rateio entre 
os municípios. Esse valor também 
será remetido em quatro parcelas.

A expectativa é que a primeira 
das quatro parcelas seja deposita-
da até o dia 15 de maio.

Além dos repasses, os estados 
e municípios serão benefi ciados 
com a suspensão e a renegociação 
de dívidas com a União, bancos 
públicos e organismos internacio-
nais, que têm aval da União.

Os municípios serão benefi cia-
dos, ainda, com a suspensão do 
pagamento de dívidas previdenci-
árias que venceriam até o fi nal do 
ano, representando um alívio de 
R$ 5,6 bilhões nas contas das pre-
feituras. Municípios que tenham 

regimes próprios de previdência 
para os seus servidores (caso de 
Natal) fi carão dispensados de pa-
gar a contribuição patronal, desde 
que isso seja autorizado por lei 
municipal específi ca.

DISTRIBUIÇÃO
Dos R$ 60 bilhões de auxílio 

direto, R$ 50 bilhões poderão ser 
usados livremente. Essa fatia será 
dividida em R$ 30 bilhões para os 
estados e o Distrito Federal e R$ 
20 bilhões para os municípios. 

O rateio por estado será fei-
to em função da arrecadação do 
ICMS, da população, da cota no 
Fundo de Participação dos Estados 

e da contrapartida paga pela União 
pelas isenções fi scais relativas à ex-
portação. Já o rateio entre os mu-
nicípios será calculado dividindo 
os recursos por estado (excluindo 
o DF) usando os mesmos critérios 
para, então, dividir o valor estadu-
al entre os municípios de acordo 
com a população de cada um.

Por sua vez, os R$ 7 bilhões des-
tinados aos estados para saúde e 
assistência serão divididos de acordo 
com a população de cada um (critério 
com peso de 60%) e com a taxa de 
incidência da covid-19 (peso de 40%), 
apurada no dia 5 de cada mês. Os R$ 
3 bilhões enviados para os municí-
pios para esse mesmo fi m serão dis-

tribuídos de acordo com o tamanho 
da população. A Câmara tinha alte-
rado a expressão “taxa de incidência 
da covid-19” para “número de casos 
absolutos da Covid-19”, mas a mu-
dança foi rejeitada pelos senadores. 
Se a mudança fosse mantida, o Rio 
Grande do Norte perderia recursos, 
por não ser um dos estados do País 
com maior número absoluto de casos 
de coronavírus.

VERBA PARA O RN
A verba total que será destina-

da ao Rio Grande do Norte será de 
R$ 946 milhões. Desse valor, R$ 
597 milhões serão encaminhados 
para o Governo do Estado e R$ 349 
milhões serão rateados entre os 
167 municípios.

Com relação à verba do Esta-
do, R$ 442 milhões serão enviados 
para uso livre. O dinheiro pode-
rá ser usado, por exemplo, para 
pagar salários dos servidores e 
demais despesas. O restante (R$ 
155 milhões) deverá ser aplicado 
obrigatoriamente em ações de en-
frentamento ao novo coronavírus.

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

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), durante sessão nesta quarta-feira

Senadores aprovam auxílio para estados
Mudanças feitas na Câmara são revertidas. Verba total que será destinada ao Rio Grande do Norte será de R$ 946 milhões. 
Desse valor, R$ 597 milhões serão encaminhados para o Governo do Estado e R$ 349 milhões serão rateados entre as cidades

Verba emergencial

Jefferson Rudy / Agência Senado

Os desembargadores da 8ª Tur-
ma do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), o Tribunal 
da Lava Jato, negaram os recur-
sos apresentados pela defesa do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e mantiveram a sentença 
proferida pela Corte em novembro 
do ano passado, de 17 anos e um 
mês de prisão, em regime fechado. 
É a pena mais pesada imposta pela 
Lava Jato ao petista.

Lula foi condenado por corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro 
no processo do sítio de Atibaia. O 
recurso buscava reverter aspec-
tos da sentença. Os desembarga-
dores também negaram pedido 
preliminar da defesa de Lula, que 
buscava remarcar o julgamento 
para uma data futura, de forma 
a garantir que ele fosse feito pre-
sencialmente.

O julgamento desta quarta-

-feira (6) foi concluído no plenário 
virtual do TRF-4. A análise do caso 
começou na semana passada.

É a segunda sentença em se-

gundo grau de Lula nos processos 
da Lava Jato, em Curitiba. Em 
janeiro de 2018, o mesmo TRF-4 
condenou o ex-presidente a 12 anos 
de prisão no processo do tríplex do 
Guarujá (SP) e determinou a pri-
são do petista para início do cum-
primento provisório da pena, assim 
que esgotado os recursos no tribu-
nal. A pena foi depois reduzida 
para 9 anos, no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em julgamento no 
ano passado.

Lula foi preso em abril de 2018, 
após a condenação em segunda 
instância do caso triplex, e solto 
em novembro do ano passado após 
o Supremo Tribunal Federal rever 
entendimento sobre execução de 
pena antes do trânsito em julgado 
(quando o caso já não cabe recur-
sos). Por conta da mudança jurídi-
ca, o petista segue respondendo aos 
dois processos em liberdade.

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Caso Atibaia: Justiça rejeita 
recurso e mantém pena de Lula

17 anos

Marlene Bergamo / Folhapress

A Justiça do Rio Grande do Nor-
te negou nesta quarta-feira (6) um 
pedido do Seturn, entidade que re-
presenta as empresas de ônibus de 
Natal, para que a prefeitura da ca-
pital suspendesse a cobrança de ISS 
durante o estado de calamidade pú-
blica provocado pela pandemia do 
novo coronavírus. A decisão foi do 
juiz Francisco Seráphico Coutinho, 
da 6ª Vara da Fazenda Pública.

Na ação, além da isenção total 
do ISS, o Seturn pedia um socorro 
fi nanceiro da Prefeitura (para re-
por as perdas de receitas durante a 
pandemia) e a suspensão dos bene-
fícios de meia-passagem estudantil 
e gratuidade para idosos ao menos 
nos horários de pico (das 5h às 9h e 
das 17h às 19h).

De acordo com o consultor téc-
nico do sindicato das empresas, 
Nilson Queiroga, o objetivo da 
medida era também desestimular 
o uso do transporte por esses públi-
cos (principalmente idosos) duran-

te os horários em que o sistema é 
mais demandado. “Essa medida é 
para prevenir e proteger os idosos. 
Mais de 8 mil idosos estão usando 
o sistema por dia”, afi rmou Nilson, 
à reportagem do Agora RN.

No processo, o Seturn apontou 
que as medidas eram necessárias 
para manter o “equilíbrio econô-
mico-fi nanceiro” do sistema, que 
estaria prejudicado por causa de 
uma alegada defesagem histórica 
na tarifa do transporte público, 
agravada agora com a redução das 
atividades por causa da pandemia.

Em sua decisão, o juiz afi rmou 
que, por não terem passado por 
licitação (as empresas têm apenas 
permissão para operar em Natal), 
as empresas não têm garantia de 
equilíbrio econômico-fi nanceiro. 
Sobre os outros pleitos, o magis-
trado argumentou que atendê-los 
seria uma violação do princípio de 
separação dos poderes.

O Seturn ainda não recorreu.

Juiz nega pedido para isentar 
empresas de pagar ISS em Natal

Transporte público
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A concentração de riqueza 
aumentou na Região Nordeste no 
ano passado. Ao mesmo tempo, a 
Região Norte registrou melhora 
na desigualdade, mas em conse-
quência de um fenômeno negati-
vo: houve perda generalizada de 
renda em todas as faixas de popu-
lação, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE).

Os resultados são referentes 
à renda média real domiciliar per 
capita de 2019, apurada pela Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua: Rendimen-
to de todas as fontes 2019.

O rendimento médio mensal 
real domiciliar per capita obtido 
de todas as fontes não alcançava 
o salário mínimo nem no Norte 
(R$ 872), nem no Nordeste (R$ 
884), embora suba ao dobro desse 
valor no Sudeste, R$ 1.720. Na 

média nacional, a renda média 
domiciliar per capita de todas as 
fontes foi de R$ 1.406 em 2019.

A renda per capita da Região 
Nordeste teve o maior crescimen-
to entre as regiões brasileiras no 
ano de 2019, 4,5%, mas puxada 
pelos ganhos dos mais ricos. Os 
pobres fi caram ainda mais mise-
ráveis.

Na região Nordeste, metade 
da população sobrevivia com ape-
nas R$ 261 mensais. Os 10% mais 
pobres contavam com R$ 57 por 
mês para sobreviver, menos de 
R$ 2 por dia, uma queda de 5,0% 
em relação ao dinheiro disponível 
no ano anterior. Por outro lado, a 
fatia 1% mais rica da população 
local recebeu R$ 11.800, um salto 
de 14,9% na renda dessas famí-
lias em apenas um ano.

Como consequência, o Índice 
de Gini da renda domiciliar per 

capita subiu de 0,545 para 0,559 
entre 2018 e 2019 no Nordeste. 
O Índice de Gini é um indicador 
que mede a desigualdade numa 

escala de 0 a 1, sendo maior a 
concentração de renda quanto 
mais próximo de 1 for o resultado.

Na passagem de 2018 para 

2019, a Região Norte teve redução 
de 5,3% no rendimento médio do-
miciliar per capita. Houve perda 
de poder aquisitivo em todas as 
faixas de rendimentos, especial-
mente entre os mais ricos. O Ín-
dice de Gini local desceu de 0,551 
em 2018 para 0,537 em 2019.

Ainda assim, a fatia 1% mais 
rica recebia R$ 9.937 mensais, 
contra apenas R$ 73 obtidos pelos 
10% mais pobres. Metade dos mo-
radores da região Norte do País 
sobreviviam com R$ 273 mensais 
no ano passado.

Na média nacional, o Gini teve 
ligeira redução, de 0,545 em 2018 
para 0,543 em 2019. O Índice de 
Gini da região Sudeste diminuiu 
de 0,533 em 2018 para 0,527 em 
2019. No Sul, o Gini reduziu de 
0,473 para 0,467. No Centro-O-
este, o Gini passou de 0,513 para 
0,507.

No Nordeste, metade da população sobrevivia com apenas R$  261 mensais em 2019

Nordeste vê aumento da desigualdade e 
Norte tem perda generalizada de renda
Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, em nenhuma das duas regiões analisadas, o rendimento médio 
mensal real domiciliar per capita alcançou o piso do salário mínimo. Como consequência, Índice de Gini subiu para 0,559

Pesquisa IBGE

Márcio Fernandes / Estadão

A pandemia da Covid-19, cau-
sada pelo novo coronavírus, tem 
afetado vários segmentos da socie-
dade, entre eles, as ONGs e enti-
dades que atuam na proteção e na 
defesa dos animais. As medidas de 
isolamento acabaram reduzindo o 
acesso dessas entidades à doações. 
Para tentar ajudar esses grupos, 
o mandato do deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL), que tem 
atuado em defesa dos animais, re-
aliza uma campanha de arrecada-
ção de recursos.

A campanha acontece até o 
dia 15 de maio e aceita, além de 
doações em dinheiro, medica-
mentos, sacos de ração, produtos 
de limpeza e até cestas básicas 
para as protetoras que não estão 
conseguindo comprar comida. As 
doações em dinheiro podem ser 
feitas  através  da  conta de Jo-
semary da Silva Freire, com CPF 
736.722.704-15. Os dados da con-
ta são: Banco do Brasil,  Agência: 
3853-9, Conta Poupança: 23744-2 
, Variação: 51.

O encerramento da campanha 
será com uma live da cantora Swel-
len Pimentel, que será transmitida 

no dia 15, a  partir das 19h, no ca-
nal do YouTube da cantora e nas 
redes sociais do deputado do PSOL. 
As empresas que contribuírem com 
a campanha terão suas marcas di-
vulgadas durante a transmissão 
ao vivo. Após o encerramento da 
campanha, será realizada uma 
prestação de contas de tudo o que 
foi arrecadado e quais ONGs foram 
atendidas.

“Diante do impacto da Co-
vid-19, essa é mais uma ação do 
nosso mandato para apoiar os 
protetores de animais, que es-
tão em grande difi culdade nesse 
momento. Muitos protetores tem 
deixado de comer para garantir 
alimentação para seus animais. 
Não podemos fi car parados dian-
te desse cenário”, afi rmou Sandro 
Pimentel.

Campanha é promovida pelo mandato do deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL)

Protetores de animais são
alvo de campanha solidária

Solidariedade

PSOL / Divulgação

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou nesta 
quarta-feira (6), em sessão virtual, 
dois projetos de lei voltados ao com-
bate à violência contra a mulher. 
Um deles dispõe sobre a comunica-
ção pelos condomínios residenciais, 
aos órgãos de segurança pública, 
sobre a ocorrência ou indícios de 
violência doméstica e familiar con-
tra mulher, criança, adolescente 
ou idoso, em seus interiores. Outro 
autoriza o projeto “Casa Abrigo” 
em Natal. As duas iniciativas são 
de autoria da deputada Cristiane 
Dantas (Solidariedade).

“É do conhecimento de todos 
que a violência doméstica e fami-
liar ainda é uma infeliz realidade 
em nosso país e no Rio Grande do 
Norte. Certamente, a conscienti-
zação da população sobre a impor-
tância de denunciar os casos de 
violência doméstica e familiar está 
aumentando, porém, entendemos 
que outras medidas também de-
vem ser adotadas para que cada 
vez mais os agressores sintam-se 
coibidos em praticar os atos de vio-
lência”, justifi cou Cristiane Dan-
tas, autora da proposta.

O segundo projeto de lei, que 
autoriza o projeto “Casa Abrigo” 

em Natal, com atendimento regio-
nal, é amparado pela Lei Maria 
da Penha. “A violência contra a 
mulher possui dados preocupantes 
no Rio Grande do Norte. Nos últi-
mos três anos, cresceu o número 
de mulheres assassinadas embora 
se tenha registrado uma queda na 
quantidade de feminicídios. Nesse 
contexto, o projeto Casa Abrigo é 
uma reivindicação que não pode 
mais ser adiada”, justifi cou Cristia-
ne Dantas. A iniciativa foi elogiada 
pelos deputados Isolda Dantas, 
Sandro Pimentel (PSOL) e Coronel 
Azevedo (PSC).

Deputada Cristiane Dantas (Solidariedade)

Assembleia aprova projetos para 
combater violência contra a mulher

Legislativo

João Gilberto / ALRN
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Se o ministro Nelson Teich fez uma “limpa”, o general Eduar-
do Pazuello, secretário-executivo, promoveu a “tomada” do 
Ministério da Saúde por militares. Foram entregues a coro-

néis cargos como a assessoria parlamentar e a subsecretaria de 
Assuntos Administrativos, e a um tenente coronel a complicada 
Diretoria de Logística da Saúde (DLOG), responsável por todas as 
compras, entregue pelo ex-ministro Mandetta a um indicado do 
deputado Pedro Lupion (PR), do DEM, seu partido. Aos menos 
12 militares do Exército ocupam postos-chave do Ministério da 
Saúde. Todos se destacaram nos respectivos cursos de qualifi -
cação. Caso da médica Laura Tiriba Appi, assessora de Pazuello, 
que atuava na Escola de Saúde do Exército. O tenente coronel 
Stefano Silvestro foi designado diretor executivo de uma área 
ambicionada por lobistas: o Fundo Nacional de Saúde. Pessoa 
da confi ança de Bolsonaro, o tenente coronel Reginaldo Ramos 
Machado assumiu a Gestão Interfederativa e Participativa do mi-
nistério.

Verde-oliva é a nova cor 
do Ministério da Saúde

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

MAIS RESPEITO, SENHORES
Ex-diretor-geral da 

Polícia Federal na era FHC, 
Vicente Chelotti protestou 
em rara entrevista (à Rádio 
Bandeirantes) contra a 
polêmica sobre a PF. Segundo 
Chelotti, isso ofende uma 
instituição de profi ssionais de 
caráter, íntegros, que jamais se 
sujeitariam a interferências e 
manipulações.

TESTAGEM EM MASSA
Em 14 dias, o governo do 

Distrito Federal multiplicou 
por cinco o número de testados 
na população. Na noite desta 
quarta-feira (6), o balanço 
totalizava 56.826 testados, 
dos quais apenas 3,6% foram 
positivos. 

PROTAGONISMO
O STF decidiu que 

governadores e prefeitos 
defi nem ações de controle da 

pandemia, mas procuradores 
e juízes de primeira instância 
não aguentaram fi car de fora do 
alcance dos holofotes. Em vários 
estados, resolveram tutelar 
governantes e desautorizar 
médicos e técnicos.

MORDOMIA COM PURURUCA
Mesmo em pandemia, 

o deputado Fábio Ramalho 
(MDB-MG) promove 
convescotes no restaurante 
do plenário da Câmara. Entre 
os que desfrutam do leitão a 
pururuca está o próprio Rodrigo 
Maia.

FAÇA O QUE DIGO
Escalado pelo Jornal 

Nacional para criticar insultos 
contra a imprensa, o senador 
Rogério Carvalho (PT-SE) é o 
personagem central de vídeo, 
em Sergipe, onde aparece 
descontrolado destratando até 
mesmo aliados.

Lula deve assistir a campanha 
de 2022 na cadeia

Duas vezes condenado em segunda instância por corrupção 
e lavagem de dinheiro, no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, Lula tem futuro sombrio: os recursos vão demorar, 
mas advogados experientes acham que até meados 2020 ele 
estará atrás das grades, acompanhando a campanha eleitoral à 
distância. Ele deixou de ser réu primário, agora terá de somar as 
suas penas e dividir por seis, para ter progressão de regime: terá 
de cumprir, no mínimo, 3 anos e 11 meses em regime fechado.

UM SEXTO DA SOBRA
São 8 anos e 11 meses do 

primeiro caso mais 17 anos e 
um mês no segundo, menos os 
580 dias já cumpridos: sobram 
23 anos e meio.

OLHA A CHICANA
Lula queria adiar o 

julgamento do recurso alegando 

depoimento pífi o de Sergio 
Moro. No besteirol protelatório, 
vale até falar mal da mãe.

RIGOR À VISTA
Recursos de Lula serão 

recebidos pelo rigoroso Felix 
Fischer, ministro relator 
prevento, que já analisa outros 
casos da Lava Jato no STJ.

Cláudio
Humberto

Em função do isolamento social 
provocado pela pandemia do novo 
coronavírus, a versão impressa do 
jornal Agora RN está circulando 
temporariamente com tiragem re-
duzida. Por causa do fechamento 
de estabelecimentos onde o jornal 
era entregue, e também devido à 
diminuição do fl uxo de pessoas nas 
ruas, o número de exemplares caiu 
para 7,5 mil.

Único jornal impresso de distri-
buição gratuita no Rio Grande do 
Norte, o Agora RN era entregue 
antes da pandemia em mais de 
800 pontos fi xos – como padarias, 
clínicas e escolas – e nos principais 
cruzamentos viários da capital do 
Estado, com o auxílio de 14 promo-
tores. Eram 12,5 mil jornais dis-
tribuídos de segunda a sexta-feira 
em Natal e outros 13 municípios 
potiguares.

Com o isolamento social de-
cretado para conter o avanço da 
Covid-19, a entrega nos semáforos 
foi suspensa; e o número de pontos 
fi xos, diminuído. O esquema vale 
enquanto perdurarem as normas 
de isolamento social.

“Fizemos uma adaptação em 
nosso sistema de distribuição du-
rante a pandemia, por causa da 
diminuição do trânsito de pessoas e 
para preservar a saúde dos nossos 
colaboradores e leitores. Evitando 
o contato entre as pessoas durante 
a entrega do jornal, contribuímos 
para minimizar os riscos de contá-
gio pelo novo coronavírus”, explica 
o jornalista Alex Viana, diretor-ge-
ral do Grupo Agora RN.

O Grupo Agora RN informa 
que, à medida que houver a reto-
mada gradual das atividades, com 
a reabertura de estabelecimentos 
que hoje estão fechados, a tiragem 
normal do jornal impresso será res-
tabelecida, assim como a entrega 
nos semáforos.

A gerente de Circulação, Gil-
mara Souza, está em permanente 
contato com os representantes dos 
pontos de distribuição para monito-
rar o funcionamento desses locais e 
o fl uxo de saída do jornal – tudo 
isso para garantir que o Agora RN 
chegue ao maior número possível 
de leitores.

RECEBA EM CASA
Para os leitores que não es-

tão encontrando o jornal em seus 
pontos de entrega habituais, uma 
opção para ter acesso à leitura é a 
contratação do Serviço de Entrega 
Domiciliar (SED), que continua 
funcionando normalmente. Com o 
serviço, os leitores podem receber 
o jornal impresso em casa todas as 
manhãs.

Com o Serviço de Entrega Do-
miciliar, o leitor pagará apenas 
uma taxa de entrega – o jornal con-
tinua gratuito. Mais informações e 
a contratação do serviço podem ser 
realizadas pelo telefone (84) 3027-
1690, que atende de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h.

“Diferentemente de outros jor-
nais pelo País, que suspenderam 
a distribuição da versão impressa, 
mantivemos nossas entregas por 
entendermos que o público que 
consome jornal é gigantesco. Não 

poderíamos deixá-los órfãos do nos-
so principal produto. Além disso, 
em tempos de pandemia, a infor-
mação de qualidade e bem apurada 
é fundamental para vencermos a 
doença”, complementa Alex Viana.

PORTAL, WHATSAPP E RÁDIO
Além do jornal impresso, o Gru-

po Agora RN oferece ao seu público 
outras plataformas de informação.

O portal mais completo do 
Estado – www.agorarn.com.br – 
continua sendo alimentado diaria-
mente, atualizando as principais 
informações do Rio Grande do Nor-
te e do Brasil.

As principais notícias também 
são encaminhadas pelo “Agora 
ZAP”, serviço de distribuição de 
notícias pelo aplicativo WhtasApp. 
Para se cadastrar, o leitor deve sal-
var o número (84) 98117-5384 em 
sua lista de contatos e enviar uma 
mensagem solicitando inclusão na 
lista de transmissão.

Por fi m, a rádio Agora FM 
(97,9) disponibiliza uma progra-
mação diversifi cada todos os dias, 
com informações, entrevistas e 
repercussão do noticiário. Diaria-
mente, a rádio transmite, a partir 
das 11h30, a coletiva de imprensa 
do Governo do Estado com atuali-
zação das ações de enfrentamento 
à pandemia do novo coronavírus 
no Rio Grande do Norte.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, distribuição em semáforo foi suspensa

Agora RN reduz tiragem, mas 
mantém circulação do impresso
Para os leitores que não estão encontrando o jornal em seus pontos de 
entrega habituais, Agora RN disponibiliza serviço para entrega em casa

Jornalismo

José Aldenir / Agora RN

7,5 mil
DESTAQUE

é a tiragem diária do jornal
Agora RN durante a fase de 
isolamento social

Fizemos uma adaptação 
por causa da diminuição do 
trânsito de pessoas e para 
preservar a saúde dos nossos 
colaboradores e leitores”

Alex Viana
diretor-geral do Grupo Agora RN

“
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O Governo do Rio Grande do 
Norte já discute a adoção do “lock-
down” no Estado, como forma de 
manter  a população em casa e as 
atividades não essenciais paradas 
e, desta forma, conter a propaga-
ção do coronavírus pelos municí-
pios potiguares.

O lockdown foi abordado nesta 
quarta-feira (6) durante a coletiva 
de imprensa dos representantes 
do Governo do Estado sobre as 
ações relacionadas com a doen-
ça. Segundo o médico Petrônio 
Spinelli, secretário adjunto da 
Saúde Pública do Estado, o Rio 
Grande do Norte está mais perto 
de um bloqueio obrigatório do que 
de medidas de fl exibilização no 
isolamento social.

“Devido às aglomerações nas 
ruas estamos entrando numa fase 
extremamente perigosa. Fortaleza 

já entrou em lockdown, Maceió, 
Recife e Manaus estão próximo 
disso. Criou-se a ilusão de que se-
ria possível fl exibilizar. Ainda não. 
E o uso da máscara não é garantia 
para ir às ruas com segurança. Es-
tamos mais perto do lockdown do 
que da fl exibilização”, disse.

No entanto, o governo estadual 
não tem planejamento para efeti-
var este bloqueio total. O Estado 
segue com as regras de restrição, 
impostas por decreto estadual, 
cuja validade é o dia 21 de maio. A 
educação - redes pública e privada 
- está com a atividades suspensas 
até o dia 31 de maio.

Ainda segundo Petrônio 
Spinelli, os casos de contaminação 
pelo novo coronavírus crescem e 
estão espalhados por todo o Es-
tado. Ele aponta que a situação 
decorre dos registros de aglomera-

ções observados nos últimos dias. 
Atualmente, de acordo com dados 
do governo estadual, o índice de 

isolamento social da população é 
de 40%. 

O Rio Grande do Norte tem, 

até esta quarta-feira (6), 72 mortes 
causadas pela Covid-19. Os óbitos 
confi rmados em consequência da 
Covid-19 registrados na terça-fei-
ra, 05, ocorreram em municípios 
de pequenos e médios portes. Ci-
dades maiores, como Natal e Mos-
soró, não tiveram óbitos por Covid 
-19 pelo segundo dia consecutivo, 
o que constata a difusão da doença 
pelo interior.

Os óbitos desta terça-feira ocor-
reram em Tabuleiro Grande (que 
não havia ainda registrado ne-
nhum caso suspeito), Ipanguassu, 
Serra Negra e Areia Branca. Entre 
os 25 óbitos em investigação, dois 
aconteceram em Mossoró e quatro 
em Natal. A estatística mostra que 
hoje estão internados 52 pacientes 
em leitos críticos nos Hospitais do 
Estado. A taxa de ocupação destes 
leitos é maior que 40%. 

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli: “A situação [do RN] é de muito risco”

RN está mais próximo do “lockdown” do 
que de iniciar flexibilização, avalia Sesap

Só três cidades não têm notificações relacionadas com coronavírus

Com queda na adesão ao isolamento social e o crescimento nos números da Covid-19, o Governo do Rio Grande do Norte já 
discute aplicação do lockdown, ou seja, bloqueio total das atividades; Estado contabiliza 1.644 casos confirmados e 72 mortes

Proteção

José Aldenir/AgoraRN

De todos os 167 municípios do 
Rio Grande do Norte, de acordo 
com dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), somente 
as cidades de Rodolfo Fernandes, 
Senador Georgino Avelino e Jar-
dim de Angicos ainda não registra-
ram casos suspeitos, confi rmados 
ou descartados da doença causada 
pelo novo coronavírus.

Segundo novo boletim epide-
miológico da Sesap, publicado nes-
ta quarta-feira (6), a doença tem 
casos confi rmados em 41 municí-
pios, o que representa 48% do total 

de cidades. Com relação aos casos 
suspeitos, que ainda precisam de 
análise laboratorial, o Estado tem 
148 municípios com pessoas que 
ainda aguardam a confi rmação do 
contágio.

Segundo a Sesap, o Rio Gran-
de do Norte tem 72 óbitos em de-
corrência da infecção pelo novo 
coronavírus, além de 1.644 casos 
confi rmados da doença, 108 a mais 
que os registrados na terça-feira 
(5), quando o estado tinha 1.536 
confi rmações. 

O Estado acumula 5.503 casos 

suspeitos. Ainda há 25 mortes em 
investigação.

Com relação aos casos confi r-
mados, chama atenção o número 
de pequenas cidades (até 10 mil 
habitantes) com casos confi rmados 
ou suspeitos. Ao todo, 72 das 94 
cidades potiguares com até 10 mil 
habitantes no RN, segundo as esti-
mativas populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatísti-
ca (IBGE), tem alguma notifi cação 
da doença.

Cidades de até cinco mil habi-
tantes, como Fernando Pedroza, 

Pedra Grande e Riacho da Cruz, 
por exemplo, já tem casos confi r-
mados. O que eleva a preocupação 
dos órgãos de saúde pública com o 
avanço da Covid-19.

Segundo o secretário adjunto 
de Saúde, Petrônio Spinelli, os 
dados mostram que o novo corona-
vírus está circulando em todas as 
regiões do Rio Grande do Norte. “O 
primeiro é que não há cidade pro-
tegida por que não há casos. Veja 
Tabuleiro Grande que não tinha 
nenhum caso e já apareceu com um 
óbito. O segundo é que o vírus cir-

cula e quando analisamos os óbitos 
no interior e nas áreas periferias, 
volta a ser mais letal junto às pes-
soas idosas e com comorbidades, 
retornando ao seu perfi l inicial. A 
terceira ilusão é acreditar que o 
vírus poderá ser vencido de forma 
isolada. Ilusões podem ser fatais. 
Os municípios precisam, através 
dos planos de contingências locais, 
informar as regionais de Saúde 
para que a Secretaria Estadual de 
Saúde execute da melhor forma 
possível o plano de assistência nas 
regiões”, encerrou.

Em Natal, os três bairros com 
maior taxa de infecção por Co-
vid-19 estão localizados na Zona 
Norte da capital, segundo dados 
do Laboratório de Inovação Tecno-
lógica em Saúde (LAIS), do Hos-
pital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), disponíveis nesta quarta-
-feira (6). Potengi, Nossa Senhora 
da Apresentação e Pajuçara, nesta 
ordem, lideram a lista dos bairros 
com maior incidência na cidade.

Os dados apontam que o bair-
ro Potengi contabiliza 11,69 % dos 
casos, enquanto Nossa Senhora da 
Apresentação tem 8,57%. Pajuçara 
vem em seguida, com uma incidên-
cia de 7,27%. Até o momento, 16 
óbitos foram registrados na capital 
em decorrência do novo coronaví-
rus.

Natal soma até esta quarta-fei-
ra (6) 16 mortes relacionadas com 
infecção pelo novo coronavírus.

Os últimos registros aconteceram 
na segunda (04). A primeira foi de 
uma mulher, 79 anos, com doença 
cardíaca crônica, que buscou o ser-
viço público em 28 de abril, sendo 
transferida para outra unidade 
com UTI, evoluindo para óbito. O 
outro caso é de um homem, de 59 
anos, com historico de diabetes, 
hipertensão e dislipidemia, que foi 
internado desde o último dia 21 de 
abril. Mapa do contágio: Potengi contabiliza 11,69 % dos casos de Covid-19 em Natal

Três bairros da Zona Norte de 
Natal lideram casos de Covid-19 

Epicentro

Reprodução
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Nathália Gröner é dona da 
Petit Poti, uma empresa especia-
lizada em comida para bebêse, e, 
durante o período de pandemia 
do novo coronavírus, ela passou a 
ofertar cursos online para clientes, 
além de fazer drive thru e delivery 
para dar continuidade ao seu ne-
gócio. Por conta do isolamento 
social, vários empresários tiveram 
que fechar as portas para seus 
clientes, porém, alguns começa-
ram a buscar alternativas que res-
peitem às retrições de isolamento 
social. Um deles, é a aderência ao 
e-commerce.

A Petit Poti trabalha com saú-
de, nutrição de bebês e crianças. 
Além de empreendedora, Nathá-
lia é jornalista e pós-graduanda 

em nutrição materno-infantil. 
“Logo que sentimos a pandemia 
‘se aproximar’ tomamos certas 
medidas preventivas, entendendo 
que o nosso público não é grupo 
de risco em si, mas é um vetor de 
transmissão para os pais e avós”, 
diz Nathália. “Então no dia 16 de 
março, fechamos o atendimento 
no nosso Restaurante para Be-
bês, implementamos o sistema 
drive-thru, proibimos a entrada 
de cliente na loja e fortalecemos o 
delivery”, narra.

Ela explica que as medidas de 
higienização não foram tão radi-
cais, pois o uso de álcool 70, cons-
tante lavagem de mãos com sabão 
bactericida, uso de máscaras e 
toucas já é algo rotineiro. Já para a 
equipe, a empresa se reorganizou 
de uma forma que nenhum fun-
cionário precisasse de transporte 

público para trabalhar, mandou 
fabricar máscaras de tecido para 
o uso também fora do trabalho e 

adiantou os salários de todos, pois 
Natal estava naquela semana de 
supermercados lotados e achavam 

que poderiam fi car sem comida.
Nathália conta que a demanda 

acabou aumentando e eles ainda 
abriram o nicho de público: há 
pessoas comprando a comida para 
idosos também. Além, do serviço 
de restaurante, a Petit Poti tem 
um curso de Introdução Alimen-
tar, que era realizado duas vezes 
ao mês. De início, eles gravaram o 
curso em vídeo, para atender duas 
turmas que já estavam fechadas. 
“Agora atende mães de Natal, de 
todo Brasil, e até brasileiras que 
moram no exterior”, conta a em-
presária.

Quando o isolamento social 
acabar e for permitido, ela diz que 
pretende retomar o atendimento 
presencial e vai manter o curso 
online e o atendimento drive-thru. 
“Facilita bastante a vida dos pais”, 
justifi ca.

Empresária Nathália Gröner, ao centro, e a equipe de trabalho do Petit Poti

Empresária potiguar reinventa negócio 
para sobreviver à crise do coronavírus 
Nathália Gröner, proprietária da marca Petit Poti, que é especializada em comida para bebês, conta como está sendo para 
tocar o empreendimento duramte a pandemia; empresária promove cursos para clientes e já aderiu ao sistema de delivery

Superação

Reprodução / Petit Poti 

“Por mais que a ciência, a tec-
nologia e a globalização avançaram 
nos últimos anos, ninguém imagi-
nou que passaríamos por isso”, diz 
Lorena Roosevelt, gerente da Uni-
dade de Desenvolvimento Setorial 
do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) do RN. “O impacto disso para 
a saúde, nós vemos pelos números. 
Então, são perdas irreparáveis, 
mas depois da questão da saúde, 
vem o forte impacto na economia”, 
explica.

Ela conta que a economia é 
formada, tanto no Estado, quanto 
no Brasil e até no mundo, pela pre-
sença dos pequenos negócios, prin-
cipalmente, na área do comércio e 
de serviços. Isso acaba tendo um 
grande impacto e uma mudança no 
varejo. Dessa forma, há um grande 
crescimento do comércio digital. 
“As empresas estão se digitali-
zando. Há um movimento muito 
forte no setor de alimentação e de 
vestuário para criação de lojas on-
line, e-commerce e divulgação nas 
mídias sociais”, afi rma Lorena.

Ela diz que à medida que a pan-
demia for sendo minimizada, as 
pessoas também vão querer voltar 
as suas rotinas e antigos hábitos, 
como frequentar bares, restauran-
tes, shoppings, cinemas, shows, en-
tre outros. Um dever do comércio 

neste momento é pensar em como 
fazer para que, no momento que for 
permitido reabrir as lojas, apresen-
tar um programa de biossegurança 
e comunicar isso para o seu cliente 
e para a sociedade.

“Conclusão: o novo normal vai 
imperar, ou seja, as coisas não 
voltarão a ser exatamente como 
eram antes. Isso não é uma infor-
mação ruim. Isso vai apresentar 
oportunidades para novos negó-
cios, para novos empreendimentos, 
para novas maneiras de acessar o 
cliente. Imagina uma loja virtual, 
isso quebra o pensamento de que 

você atinge um raio de cinco, dez 
quilômetros e pode vender para a 
região, para o país ou até para o 
mundo”, pondera ela.

Uma coisa que Lorena reco-
menda é a busca de capacitação 
e qualifi cação com essas novas 
perspectivas e oportunidades das 
empresas. A Sebrae está passando 
por um processo de transformação 
digital e estão atendendo empresas 
de forma virtual. “Vamos ampliar 
essa presença nas empresas para 
encontrar soluções, onde ganham 
as empresas, os clientes e a socie-
dade”, defi ne.

“Em sua essência, o foco do ho-
me offi ce está nos resultados e não 
no controle dos comportamentos 
do colaborador. Por isso, tende se 
mais efi ciente e efi caz”, diz Patrícia 
Whebber, coordenadora da Pós-
-Graduação em Gestão em Pessoas 
e professora do curso de Adminis-
tração da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (PGGP/
UFRN). Com a pandemia do co-
ronavírus, vários órgãos públicos 
e empresas tiveram que aderir ao 
teletrabalho.

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN), por 
exemplo, subiu para 2º lugar em 
maior número de julgamentos 
entre TJs de pequeno porte, o pe-
ríodo de 16 de março a 19 de abril. 
Anteriormente, ele estava em 
terceiro lugar. O crescimento de 
julgamentos foi de 31%. Eles aderi-
ram ao trabalho remoto durante a 
pandemia, realizando os processos 
de forma eletrônica e realizam ses-
sões virtuais ou telepresenciais por 
videoconferência.

“O home offi ce é uma forte 
tendência na organização e nas 
relações de trabalho que tem como 
conceito-chave a fl exibilidade”, diz 
a professora. “Mas destacamos que 
nem todos se adaptam ao home of-
fi ce, bem como, nem todo trabalho 

pode ser objeto dessa forma de tra-
balho”, completa.

Como vantagem, Patrícia des-
taca a autonomia do colaborador, 
autocontrole do próprio trabalho, 
fl exibilidade, foco nos resultados, 
melhoria na qualidade de vida por 
evitar trânsito/transporte público, 
produtividade e redução de custos 
por estar na própria casa

“Entretanto, pode ter desvan-
tagens como: excesso de trabalho, 
difi culdade de separação trabalho-
-família, limitação das relações in-
terpessoais, sensação de isolamen-
to. No home offi ce, o colaborador 
gerencia seu próprio trabalho. Da 
organização, se espera clareza nos 
resultados desejados e apoio na re-
alização do trabalho”, encerra.

Lorena Roosevelt é gerente da Unidade de Desenvolvimento Setorial do Sebrae

Videoconferência do Judiciário do RN

Comércio digital é uma saída para 
empreendedores, avalia consultora

Foco do home office está nos 
resultados e pode até ser mais 
eficiente, diz professora da UFRN

Agência Sebrae

Reprodução
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O pagamento do segundo lote 
do auxílio emergencial de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para mães solteiras) 
será mais efi ciente porque a ba-
se de dados da Caixa Econômica 
Federal está montada, disse hoje 
(6) o presidente do banco, Pedro 
Guimarães. 

Segundo ele, o novo calendá-
rio, que será divulgado ainda esta 
semana, terá datas mais espaça-
das para evitar aglomerações nas 
agências.

“Na segunda parcela, podere-
mos pagar de maneira diferente, 
estamos discutindo com o Minis-
tério da Cidadania uma maneira 
onde já temos a base de dados. E 
a grande maioria das pessoas terá 
essa organização com datas espa-
çadas, ou seja, não faremos a forma 
de pagar [nascidos em] janeiro e fe-
vereiro em um dia ou maio e junho 
em outro dia. Porque pagar 20 mi-

lhões de pessoas com conhecimento 
muito baixo da questão de tecno-
logia acabava gerando demanda 
muito grande”, disse Guimarães 
em coletiva.

Para o presidente da Caixa, o 
fato de muitas pessoas ainda esta-
rem sacando a primeira parcela do 
benefício ocasionou boa parte das 
fi las nas agências. 

Segundo ele, isso ocorreu por-
que a análise dos cadastros pela 
Dataprev, estatal de tecnologia 
que verifi ca se o benefi ciário se en-
quadra nos critérios para receber o 
auxílio, ocorreu enquanto o banco 
tinha começado a pagar o benefício, 
represando o fl uxo de atendimento. 
Na segunda parcela, o problema 
não se repetirá, disse Guimarães.

“O segundo lote será feito de 
maneira muito mais efi ciente, por-
que já temos a base das pessoas 
que receberão [os pagamentos]. 

Uma parte relevante do que a gen-
te estava pagando eram pessoas 
que a gente ia montando dentro da 
base de dados. E, para não esperar 
um mês para começar a pagar, 
fomos pagando as pessoas com os 
cadastros ainda sendo analisado”, 
afi rmou.

Com o fi m do saque em dinhei-
ro do auxílio emergencial para 
quem não tinha conta bancária, as 
fi las nas agências, informou Gui-
marães, diminuíram consideravel-
mente de ontem (5) para hoje. 

De 27 de abril até ontem, os 
benefi ciários puderam sacar o pri-
meiro lote em espécie nas agências 
da Caixa, em casas lotéricas (onde 
elas estiverem funcionando) e em 
correspondentes bancários. A par-
tir de hoje, somente aqueles que 
não conseguiram retirar o bene-
fício nos últimos dias voltaram às 
agências. Filas nas agências da Caixa foram cenas comuns durante toda a semana

Pagamento do segundo lote dos R$ 600 
será mais eficiente, diz Caixa Econômica
Presidente da instituição diz que novo calendário, que será divulgado ainda esta semana, terá datas mais espaçadas para evitar 
aglomerações; cadastro de dados dos beneficiários no Dataprev também vai agilizar a operação de retirada dos recursos

Auxílio

José Aldenir/AgoraRN

O Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC) divulgou nes-
ta quarta-feira (6) que avalia 
um modelo de descontaminação 
de máscaras hospitalares para 
reutilização por profi ssionais de 
saúde. 

O titular da pasta, Marcos 
Pontes, afi rmou hoje que uma 
pesquisa da Universidade de 
Brasília (UnB), em parceria com 
Rotary Club, avalia o uso de 
raios ultravioleta para eliminar 
a contaminação de máscaras do 
modelo N95, que são as mais uti-
lizadas em ambientes hospitala-
res que lidam com a infecção por 
covid-19.

"Essa tecnologia já está sendo 
testada e será utilizada, inicial-
mente, em seis hospitais, entre 
eles o Hospital de Base de Bra-
sília e o Hospital Regional da 
Asa Norte", informou o ministro, 
durante coletiva de imprensa, no 
Palácio do Planalto, para atua-
lizar as ações do governo no en-
frentamento à pandemia do novo 
coronavírus. Segundo ele, os ma-
teriais são inseridos, em grande 

quantidade, em um dispositivo 
apropriado, no interior do qual é 
feita a descontaminação, que du-
ra cerca de 15 minutos. 

O governo também busca 
alternativas para a produção in-
dustrial do álcool em gel, um dos 
principais insumos para higieni-
zação individual e de superfícies 
para evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus. Para isso, o 

MCTIC está investindo cerca de 
R$ 1,5 milhão no desenvolvimen-
to de reagentes para a fabricação 
do álcool em gel, em parceria com 
instituições de pesquisa. Segun-
do o ministro Marcos Pontes, há 
difi culdades para trazer para o 
país o reagente atualmente uti-
lizado na confecção do álcool. "O 
objetivo é encontrar substituições 
ao Cabopol 940, que está em difi -

culdade de se obter por causa da 
importação", destacou

Além disso, empresas de todo 
o Brasil apresentaram 81 propos-
tas de soluções inovadoras para o 
desenvolvimento de equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) 
e coletivos (EPCs) que vão ajudar 
no enfrentamento à covid-19. A 
chamada pública do Ministério 
da Ciência, Tecnologia vai des-
tinar R$ 5 milhões para apoiar 
projetos de inovação em produ-
tos ou processos que garantam a 
proteção e segurança biológica de 
equipes médicas e hospitalares 
contra o coronavírus.

Os equipamentos de proteção 
individual poderão ser utiliza-
dos por profi ssionais de saúde, 
pacientes e público em geral. Já 
os destinados à proteção coletiva 
deverão assegurar, às equipes de 
saúde, segurança em ambientes 
clínico e hospitalar, inclusive no 
transporte de pacientes, desin-
fecção e ambientes e utensílios.

Os recursos, não reembolsá-
veis, virão do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (FNDCT).

Marcos Pontes diz que governo busca alternativas para produzir álcool em gel

Descontaminação de máscaras já é testada 
em hospitais, diz ministro  Marcos Pontes

Medida

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em meio à crise econômi-
ca decorrente da pandemia 
do novo coronavírus, o Ban-
co Central (BC) diminuiu os 
juros básicos da economia 
pela sétima vez seguida. Por 
unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reduziu a taxa Selic para 3% 
ao ano, com corte de 0,75 pon-
to percentual. Segundo a pes-
quisa Focus do BC, a maior 
parte dos agentes econômicos 
esperava a redução dos juros 
básicos para 3,25% ao ano 
nesta reunião e um corte adi-
cional, para 2,75%, em junho. 
Em comunicado, o BC infor-
mou que o comitê considera 
promover um novo corte, de 
até 0,75 ponto percentual, na 
próxima reunião, em junho. 
A partir daí, os juros básicos 
não seriam mais alterados, 
mas a autoridade monetária 
admitiu que os riscos estão 
elevados e que espera mais 
informações para defi nir os 
próximos passos.

Banco Central 
reduz Selic para 
3% para conter 
crise econômica

Decisão
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 
IMUNIZADORA OESTE Ltda, 08.395.329/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-

mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de Operação, 
com prazo de validade até 05/05/2026, em favor do empreendimento Sistema de Tratamento de efl uentes 
líquidos, com vazão de 150 m³/dia, incluindo serviços de limpeza, coleta, transporte e locação de banheiros 
químicos, localizada em Sítio Cajazeiras, Zona Rural, Município de Mossoró/RN. 

Luiz Candido Bezerra Filho
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

FRUCTUS VITA AGRICULTURA LTDA - EPP, CNPJ 28.021.344/0001-04, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LS para a atividade de fruticultura irrigada, localizada no Sítio Soledade, S/N, Zona Rural do 
município de Apodi/RN. 

FRUCTUS VITA AGRICULTURA LTDA - EPP 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

Luiz Carlos Santos Ponciano, 060.383.974-69, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LS para a 
atividade de fruticultura irrigada, localizada no Sítio Mira Selva, S/N, Zona Rural do município de 
Felipe Guerra/RN. 

Luiz Carlos Santos Ponciano
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO COELHO LTDA, CNPJ: 29.607.886/0001-18, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma 
Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rodovia 
BR 110 – KM 51,2, S/N, Bairro Alto do Sumaré, CEP: 59.633-590, Mossoró/RN.

LUELSON LUIZ DA COSTA FERNANDES
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
J MENDES REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 03.315.118/0004-

40 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA) a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade 
até 31/03/2026 em favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis 
Líquidos e Gasosos do tipo GNV, Localizado na ESTRADA RN 160 km 4,5 SANTO ANTÔNIO DO 
POTENGI CEP: 59.298-000 no município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

JOSÉ MENDES DA SILVA  
Sócio Administrador

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA- LP

JANDAÍRA I ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A CNPJ: 35.823.538/0001-80, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia para IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 230 KV SE JANDAÍRA, localizada 
na zona rural do município de Jandaíra/RN.

ANDRÉ LUIZ BASTERO
Representante Legal

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

JANDAÍRA I ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A CNPJ: 35.823.538/0001-80, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplifi cada para IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV SE JAN-
DAÍRA – SE JOÃO CÂMARA III, com 15,5 km de extensão, localizada na zona rural dos municípios de 
Jandaíra e João Câmara/RN.

ANDRÉ LUIZ BASTERO
Representante Legal

PEDIDO DE  LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Queiroz Distribuidora LTDA, CNPJ 09.305.029/0001-07, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licen-
ça de Autorização Especial (AE) para a instalação do canteiro de obras da construção da QUEIROZ 
DISTRIBUIDORA LTDA, localizado na Rua D. PEDRO II, S/N, bairro Centro, Pau dos Ferros/RN, CEP 
59900-000. 

Representante Legal
Jose Carlos de Queiroz

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA CNPJ: 08.249.708/0004-35, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplifi cada, para Benefi ciamento de Sal Marinho, localizada, Localidade Tabuleiro Alto, s/nº, 
Salina Santa Clara Zona Rural, Cep: 59.649-899 – Mossoró/RN.

Frediano Jales Rosado
Empresário 

PEDIDO DE LICENÇA  SIMPLIFICADA -  LS

DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS - ME, CNPJ 12.742.155/0001-82, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplifi cada  - LS para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada 
no Sítio Canafi stula, s/n, Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN, CEP: 59.338-000

DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças:

 Renovação de licença de operação 2019-145727/RLO-0746, com prazo de validade até 04/05/2023, em favor 
dos empreendimentos 03 poços petrolíferos de códigos 7-SBO-01-RN, 7-SBO-02-RN e 7-SBO-03-RN do campo Sabia 
Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte. 

  
Nazaré de Fatima Giovetty de Souza  

Diretório Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade 

Pregão Presencial com Registro de Preços nº 012/2020, no dia 19 de maio de 2020, às 11:30 horas, 
objetivando: Aquisição de Cestas Basicas para doações as famílias reconhecidamente carentes deste 
município de Rio do Fogo/RN, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 
horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 
3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 06 de maio de 2020.
Valério Sampaio Carneiro  -   PREGOEIRO

O presidente do Sindicato dos 
Auditores Fiscais do Rio Grande do 
Norte (Sindifern), Roberto Fontes, 
disse nesta quarta-feira (6) que a 
base da categoria no estado pode 
não gostar, mas entende e aceita 
um possível congelamento tem-
porário dos salários em troca da 
ajuda emergencial do governo fede-
ral contra os efeitos econômicos do 
coronavírus. 

“É uma alternativa palatável 
para a categoria, tendo em vista 
que se chegou a cogitar até em cor-
te dos salários”, afi rmou Fontes. 

Segundo ele, desde o ano passa-
do o fi sco brasileiro como um todo, 
incluindo os estaduais e munici-
pais, trabalha com uma proposta 
de fi m da regressividade na tri-
butação, já que todos os cidadãos, 
independentemente de sua posição 
socioeconômica, têm a mesma car-
ga tributária. 

“Signifi ca que um milionário 
e um gari pagam a mesma carga 
de impostos quando adquirem ali-
mentos básicos”, explica. 

Acrescenta que já há um pro-
jeto de lei nesse sentido circulando 
na Câmara Federal pedindo o fi m 
da regressividade tributária e o in-
cremento da progressividade. “Ou 
seja, quem ganha mais, pagará 
mais e esse tema debatido desde 
2018 ganhou força no início da 
pandemia do coronavírus entre de 
março e início de abril”, lembrou.

De acordo com Fontes, desse 
estudo, resultou uma proposta ba-
tizada com o slogam “Cada um dá 
o que tem, precisamos enfrentar a 
crise”, resultado do trabalho do Sin-
difi sco em conjunto com a entidade 

Auditores Fiscais pela Democracia, 
Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Bra-
sil e Instituto Justiça Fiscal. 

A ideia da categoria tem qua-
tro princípios básicos: o aumento 
da progressividade da tributação 
brasileira; medidas para aumentar 
a efi cácia da tributação; medidas 
não tributárias e a constituição de 
um fundo nacional de emergência 
de 100 bilhões em receitas para 
atender as emergências de estados, 
municípios e do DF para o enfren-
tamento da crise sanitária. 

Entre as propostas, a mais po-
lêmica é o aumento na taxação de 
lucros e dividendos, segundo o pre-
sidente do Sindifern, “uma fortuna 
distribuída mensalmente, que fi ca 
aqui ou é enviada para o exterior, 
isenta de imposto”. 

Roberto Fontes lembra que o 
Brasil é o segundo país do mundo a 
não cobrar imposto sobre fortunas 
junto com a Estônia, país de ape-
nas 1,3 milhão de habitantes lova-
lizado no Norte da Europa. “São os 
dois únicos que não cobram impos-
to sobre a distribuição de lucros e 
dividendos”, admira-se.

Para ele, a grande difi culdade 
para que este projeto prospere está 
no Congresso Nacional, “formado 
por gente de alta renda e patrimô-
nio”.

Mas ele acrescenta que alguns 
economistas liberais já admitem 
essa discussão, embora instituições 
de peso, como a Ordem dos Advo-
gados do Brasil ainda demandes 
mais estudos, considerando a atual 
situação econômica produzida pela 
pandemia do coronavírus.

Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte (Sindifern)

Auditores fiscais do RN admitem 
o congelamento dos salários
Presidente do sindicato da categora avalia que medida é necessária para 
que o RN obtenha os recursos da União para o combate da pandemia

Medida

José Aldenir/AgoraRN

A Petrobras elevará o 
preço médio da gasolina nas 
refi narias em 12% a partir 
de quinta-feira (7) e manterá 
o valor do diesel. O avanço 
ocorre após uma recuperação 
recente dos preços do barril 
do petróleo no mercado inter-
nacional. O reajuste da gaso-
lina cobrado nas refi narias 
aos consumidores fi nais, nos 
postos, não é imediato.

Petrobras eleva 
gasolina em 12% 
nas refinarias 
nesta quinta

Preço 
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O presidente Jair Bolsonaro 
suspendeu a nomeação do profes-
sor José Arnóbio para reitor do 
Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte (IFRN), em decreto pu-
blicado nesta quarta-feira (6).  

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região cassou no fi nal da 
tarde desta quarta (6) a liminar 
que pedia o afastamento do reitor 
pro-tempore Josué de Oliveira 
Moreira e determinava a nome-
ação de José Arnóbio, primeiro 
lugar da lista tríplice promovida 
em 2019.

O desembargador federal da 
1ª Turma do TRF5 Elio Wander-
ley de Siqueira Filho suspendeu 
os efeitos da decisão liminar até o 
julgamento do recurso de agravo 
de instrumento ajuizado pela Ad-
vocacia Geral da União. 

Com isso, a reitoria segue com 
Josué de Oliveira Moreira, profes-
sor que não participou das eleições 
para o cargo.

No dia 17 de abril, o Ministé-
rio da Educação (MEC) nomeou 

o s Josué de Oliveira Moreira co-
mo reitor pro tempore do IFRN. 
O reitor nomeado pelo MEC não 
participou das eleições para o car-
go, que apontaram como vencedor. 
Ele disputou o cargo com Wyllys 
Abel Farkatt Tabosa, José Ribeiro 
de Souza Filho e Ambrósio Silva 

de Araújo. O professor José Arnó-
bio fi cou com a maioria dos votos 
(48,25%). 

No entanto, o MEC não pro-
moveu José Arnóbio ao cargo. A 
alegação é de que ele responde a 
um Processo Administrativo Dis-
ciplinar (PAD)>

O delegado Tácio Muzzi vai 
assumir a Superintendência da 
Polícia Federal do Rio de Janeiro 
após o atual chefe da corporação 
fl uminense Carlos Henrique Oli-
veira ser convidado por Rolando 
Alexandre de Souza para a dire-
ção-executiva da PF. Atualmente 
Tácio Muzzi é Delegado Regional 
Executivo da PF do Rio de Janeiro. 

Além disso, chefi ou a Dele-
gacia de Repressão à Corrupção 
e Crimes Financeiros no Rio, foi 
coordenador da Lava Jato no Es-
tado e acumula passagem pelo 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública.

Muzzi chefi ou a PF do Rio co-
mo interino em 2019 após crise 
envolvendo o antecessor de Oli-
veira no comando da corporação, o 
delegado Ricardo Saadi. 

Em agosto do ano passado, 
Bolsonaro tentou trocar o supe-
rintendente da corporação fl umi-
nense pela primeira vez e acabou 
gerando atrito com então ministro 
Sérgio Moro e o diretor-geral da 
corporação, Maurício Valeixo.

O delegado tem uma larga ex-

periência e a fama entre seus pa-
res de competente e honesto.

A troca da superintendência, 
área de interesse do presidente 
Jair Bolsonaro e seus fi lhos, che-
gou até a entrar no radar dos in-
vestigadores que apuram suposta 
interferência do chefe do executivo 
na corporação. 

A decisão do superintendente 

Rolando Alexandre é argumento 
em ação que pede a suspensão 
imediata de sua nomeação. Ao 
anunciar sua saída do governo 
Jair Bolsonaro, o ex-ministro Sér-
gio Moro  acusou o presidente de 
suposta interferência política na 
PF envolvendo trocas na Direto-
ria-Geral e em superintendências 
regionais da corporação.

José Arnóbio foi o mais votado para a lista tríplice do cargo de reitor do IFRN

delegado Tácio Muzzi vai assumir a Superintendência da Polícia Federal do Rio

Reitor temporário do IFRN segue 
no cargo após decisão do TRF5

Delegado da Lava Jato vai assumir 
a Polícia Federal do Rio de Janeiro

Presidente Jair Bolsonaro suspendeu a nomeação de José Arnóbio para 
reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (6)

Reviravoltas

Mudança

Reprodução/Internet

Reprodução/Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 SRP
PROCESSO Nº. 102.029/2020 

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 001/2020, com o objetivo de 
Registro de preços para Aquisição de materiais médico hospitalar e correlatos para suprir as 
necessidades das unidades básicas de saúde deste município e do Hospital e Maternidade Dona 
Teca, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 07/05/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 20/05/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 20/05/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h00min do dia 20/05/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E 
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para 
consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, e na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou 
telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 06 de maio de 2020.
Abrahão Allan Miranda da Silva

Pregoeiro

 
 
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE NATAL Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, F A Z S A B E R, a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos 
autos de nº 0830927-86.2018.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor SARAIVA & MAIA LTDA - ME e Réu ELINA DA 
SILVA NOBRE, que pelo presente Edital, CITA ELINA DA SILVA NOBRE CPF: 008.762.274-26, tendo como último endereço 
Rua Jaboticabeira, 1923, Potengi, NATAL - RN - CEP: 59120-400, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo 
de 15 (quinze) dias, cumpra com a obrigação de pagar a quantia objeto da presente ação, bem como os honorários de 
advogado no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, ficando advertido desde já que sua inércia 
importará na constituição do título executivo judicial capaz de deflagrar a atividade executiva por este juízo ou, por outro lado, 
apresentar EMBARGOS, tudo conforme decisão prolatada. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o 
presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Natal, aos 31 de março de 2020, Eu, HEBERTO OLIMPICO COSTA, Técnico Judiciário, sendo conferido pela 
Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve 
 

JOSÉ CONRADO FILHO Juiz de Direito 

 
 

 

 
       
 

                                                       SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por seu Setor de Compras, solicita de empresas interessadas o envio 
de cotação preços para o objeto abaixo descrito. As cotações deverão ser elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas 
pelo representante da empresa interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos para o e-mail: welton@senarrn.com.br, ou 
entregues presencialmente em horário comercial na Sede do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – 
Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Setor de Compras. Telefone (84) 3342-0200. Natal/RN, 06 de maio de 2020. Welton 
Medeiros Campos. Setor de Compras. 

ITEM UNID. DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. 

1 UNID. 

Serviço Atendimento medico e aplicação de medicamentos – 
pessoa jurídica – Vacina contra Influenza A (H1N1), Influenza A 
(H3N2) e Influenza B. contendo: Armazenamento das Vacinas; 
Profissional para aplicação de doses; Material para aplicação e 

deslocamento dos profissionais para aplicação nos turnos 
matutino e vespertino na sede do SENAR 
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Pedido de Licença de Instalação (LI)

AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA CNPJ/MF 34.086.384/0001-29: com sede à Av. Paulo 
Raimundo Câmara, Nº01, Bairro Centro, Frutuoso Gomes/RN 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 atividade de posto de combustível.

Leandro Jadson Holanda da Silva
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS

A CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 08.859.671/0002-03, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Simplifi cada - LS, para Construção de Acesso, localizado na Rod. BR 226, Km 148,7, Zona 
Rural do município de Currais Novos/RN

Jucieny Sousa de Moura Barros
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Distribuidora de Combustíveis Fronteiras LTDA inscrito sobre CNPJ: 02.343.493/0001-98 torna 

público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2020-148033/TEC/LO-0004 para um 
Transporte de Cargas Perigosas com capacidade total de transporte de 22,76 ton. localizado na Rua 
Dão Silveira  8000 Bairro Pitimbu – Natal - RN

ANDREZA MELO LOPEZ DE ARAÚJO
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA -ME, inscrito CNPJ: 27.647.367/0001-58,  torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA, a de Licença de Operação – L.O., para o transporte de carga perigosa 
(combustível) com capacidade de 15,39T, localizada na Av. Abel Cabral, 418, Nova Parnamirim – 
Parnamirim/RN

FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
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Um grupo de 58 instituições 
de ensino superior privadas se 
juntou para oferecer um pacote de 
incentivos para facilitar o acesso 
de novos estudantes e para man-
ter os alunos já matriculados. As 
instituições se propõem a custear 
mensalidades e a zerar algumas 
taxas. Os benefícios são válidos 
para matrículas realizadas até dia 
25 de maio.

Os benefícios estão disponí-
veis através da plataforma Que-
ro Bolsa. Para acessá-los, basta 
restringir a busca habilitando o 
fi ltro Ofertas Proteção Total. Nas 
buscas regulares, as vagas ofere-
cidas pelas  instituições de ensino 
participantes recebem um selo na 
cor verde aplicado ao percentual 
de desconto da bolsa de estudo. É 
possível também acessar a página 
do Proteção Quero.

Entre os incentivos está o se-
guro educacional que é custeado 
pelas próprias instituições de en-
sino e garante o pagamento de até 
quatro mensalidades ao aluno em 
caso de perda de emprego sem jus-
ta causa para trabalhadores em 
regime CLT ou impossibilidade de 
exercer atividade profi ssional por 
motivo de doença incapacitante 
para profi ssionais liberais e autô-
nomos.

As instituições parceiras ofe-
recem matrícula 100% online e 
vestibular digital, para que o estu-
dante não precise se deslocar até a 
faculdade para concluir a matrícu-
la. O Quero Bolsa também oferece 
isenção da taxa administrativa 

cobrada na reserva da vaga com 
bolsa de estudo. 

A iniciativa tem o objetivo de 
manter os estudantes matricu-
lados em meio à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). O 
atual cenário levou à suspensão 
de aulas presenciais e também a 
difi culdades fi nanceiras que aca-
bam impactando o pagamento das 
mensalidades. 

Estudo do Quero Bolsa mostra 
que a crise econômica proveniente 
do coronavírus causou desempre-
go de 28,59% dos estudantes de 
universidades privadas no Brasil. 
Dos 4.491 respondentes, 43% indi-
caram baixa probabilidade de con-
seguir manter mensalidades em 
dia e 36% indicaram alta chance 
de evasão.

A pesquisa mostra também 
que 63% dos alunos da modalida-
de presencial estão insatisfeitos 

com o ensino online. Cerca de 43% 
dos alunos têm uma percepção de 
que o ensino online comparado ao 
presencial é pior e 34% conside-
ram muito pior.

A preocupação das instituições 
é que muitos alunos deixem os es-
tudos. De acordo com o Sindicato 
das Mantenedoras de Ensino Su-
perior Privado (Semesp), de 2016 
a 2019, o índice de evasão variou 
entre 30,3% (2017) e 31,8% (2018). 
Em 2019, fi cou em 31%. Na pro-
jeção apresentada pela entidade 
no mês passado, em um cenário 
“realista”, o índice deverá fi car em 
33,1% em 2020.

Segundo o Censo da Educação 
Superior 2018, as instituições par-
ticulares concentram a maior par-
te das matrículas nessa etapa dos 
estudos, chegando a 6,4 milhões 
de alunos, o equivalente a 75,4% 
do total de 8,4 milhões.

De janeiro a abril, o Brasil 
contabilizou 64 assassinatos de 
pessoas transgêneros, quantida-
de 49% superior à registrada no 
primeiro quadrimestre de 2019. 
Conforme ressalta a Associação 
Nacional de Travestis e Tran-
sexuais (Antra), que elaborou o 
levantamento, todas as vítimas 
eram travestis ou mulheres tran-
sexuais.

O número de casos também 
supera o de períodos anteriores. 
Em 2017, 58 homicídios foram 
notifi cados e, no ano seguinte, 
constatou-se um aumento para 

63. Quando a contagem fi ca cir-
cunscrita aos meses de março e 
abril, a variação observada é de 
13%, ante 2019.

Em nota, a Antra disse que os 
dados “não refl etem exatamente 
a realidade”, por serem subnoti-
fi cados e não serem computados 
pelo poder público. Apesar disso, 
acrescenta a associação, confi r-
mam a ameaça que pesa sobre os 
direitos da população trans.

A entidade supunha que a 
pandemia da covid-19 pudesse 
provocar queda nos índices de ho-
micídios de pessoas transgêneros 

por causa do isolamento social. 
“Mas, quando vemos que o assas-
sinato de pessoas trans aumen-
tou, temos um cenário onde os 
fatores sociais se intensifi cam e 
têm impactado a vida das pessoas 
trans, especialmente as travestis 
e mulheres transexuais trabalha-
doras sexuais, que seguem exer-
cendo seu trabalho nas ruas para 
ter garantida sua subsistência, 
visto que a maioria não conseguiu 
acesso as políticas emergenciais 
do Estado devido à precarização 
histórica de suas vidas”, disse a 
Antra no comunicado.

Grupo de 58 instituições de ensino oferta seguro e redução de taxas

Faculdades privadas oferecem 
benefícios para manter alunos

Assassinatos de transgêneros 
aumentam 49% no quadrimestre

Instituições particulares se propõem a custear mensalidades e a até zerar 
algumas taxas; benefícios são válidos para matrículas realizadas até dia 25

Ajustes

Violência

Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO - PP/SRP Nº 017/2020

Pregão Presencial - SRP N.º 017/2020 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Material de 
Limpeza e Higiene. Data - 19/05/2020 as 08:30 horas (horário local). Maiores informações 
através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

Areia Branca/RN, em 06 de maio de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das 
necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal 
Conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, através de seu Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 002/2019, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em 
epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 07/05/2020 das 08h00min até às 08h00min do dia 
19/05/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 19/05/2020, às 08h01min. INÍCIO DA SESSÃO DE 
D I S P U T A  D E  P R E Ç O S :  À s  0 8 h 3 0 m i n  d o  d i a  1 9 / 0 5 / 2 0 2 0 .  L O C A L / S I T E : 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Redondo, situada à 
Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, 
de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

Campo Redondo/RN, 07 de maio de 2020.
José Jailson Pereira

 Pregoeiro

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. LUCIANO DE VASCONCELOS RIBEIRO, brasileiro, administrador, solteiro, portador da cédula de 
Identidade RG n° 5.379.307 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF n° 364.595.261-68, residente e domiciliado na Rua Murici, s/n, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de sua advogada, Dra. Gilsana Ferreira de Araujo, 
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RN n° 16.750, com escritório profissional na Rua dos Pardais, s/n, Praia da 
Pipa, CEP 59.178-000.   
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
793,00m² (setecentos e noventa e três metros quadrados), imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município 
de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 
19,65m, com a Rua Murici; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 40,00m, com o Sr. Charles Luiz Siqueira da Silva; Ao Sul, do 
ponto P3 ao P4 com 20,00m, com o Antônio Alves da Silva; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 40,00m com o Sr. Denis 
Tentorio. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA/RN n° RN20180238563.   Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Antônio Alves da Silva, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I 
– o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 07.05.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

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

                            JORNAL “ AGORA RN ”
07 + 08 / 05 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 110.008/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS .  LOCAL DE REALIZAÇÃO :  
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07 maio de 2020. FIM DE 
RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 20 de maio de 2020 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 
20 de maio de 2020 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, 
Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, como 
também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-
3902.

Jardim do Seridó/RN, em 06 de maio de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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LIVES DO FIM DE SEMANA
PARA TODOS OS GOSTOS  
Marília Mendonça, 
Anitta, Roberto Carlos e 
Ivete Sangalo: confira a 
programação dos shows 
virtuais desta quinta (7), 
sexta (8), sábado (9) e 
domingo (10)

As lives, transmissões ao vivo 
pela internet, se tornaram uma 
forma de artistas manterem con-
tato com os fãs fazendo shows 
mesmo em meio à quarentena. E 
neste fi m de semana, várias ban-
das, cantores e cantoras realizarão 
apresentações para todos os gostos 
musicais.  

Marília Mendonça, por exem-
plo, fará a segunda live desde o 
começo da recomendação de isola-
mento social. Na primeira, a rai-
nha da sofrência quebrou recordes 
quando atingiu a marca de 3.2 
milhões de acessos simultâneos, se 
tornando assim a maior transmis-
são da história da plataforma. 

QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO
 Alinne Barros - 18h 

 Casasuja (Festival DoSol 

Sessions) - 18h 

 Araketu – 18h30 

 Céu (Em Casa com Sesc) - 19h 

 Nath Rodrigues convida 

Chico César - 19h 

 Pitty – 19h 

 Manu Gavassi – 19h 

 Péricles - 20h 

 André Abujamra (Cultura em 

Casa) - 21h30

 Latino – 19h 

 Roberta Miranda – 19h 

 Banda Magnífi cos - 20h 

 Mastruz com Leite – 20h 

 Naiara Azevedo – 20h 

 Luisa Sonza - 20h

 Vanessa Jackson - 21h30 

 Lauana Prado – 22h45

 Dennis Dj – 16h 

 Fernando e Sorocaba – 17h 

 Grupo Clareou – 17h 

 Dinho Ouro Preto – 18h 

 Marília Mendonça - 20h30  

 João Donato (Cultura em 

Casa) - 21h30 

 Michel Teló - 13h 

 Zeca Pagodinho – 13h 

 Edson e Hudson – 14h 

 Roberto Carlos – 15h (Globo, 

 Globoplay e Multishow) 

 Daniel – 15h45 

 Grupo Bom Gosto – 16h 

 Dorgival Dantas – 16h 

 Vitor Kley – 16h 

 Anitta – 16h30  

 Jorge Vercillo – 17h 

 Leonardo e Zé Felipe – 17h 

 João Neto e Frederico – 18h 

 Ivete Sangalo – 18h 

 Zezé di Camargo e 

Luciano - 16h30

Casa) - 21h30
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

QUI – A Superlua brilha no céu desta quinta-feira a 
partir das 7h46, trazendo energias poderosas para 
você ir atrás dos seus interesses e implantar um novo 
projeto em sua vida. Desejos ardentes: ouse, inove e 
surpreenda o par.

QUI – As preocupações com grana estão afetando seu 
sossego ou tirando o seu sono? Então ouça os recados 
da Lua Cheia, que a partir de hoje passa a iluminar sua 
Casa do Dinheiro, clareando e fertilizando suas ideias para 
arranjar soluções e alternativas. 

QUI - Mercúrio prossegue em seu signo e hoje forma 
sextil exato com Netuno, dando carta branca para você 
realizar seus sonhos e ideais. Na relação a dois, a união 
ganhará mais força, só que um atrito entre a Lua e Marte 
nesta noite pode trazer tensões. 

QUI – A protagonista do céu neste dia é a Lua, que 
ingressa hoje cedo na fase Cheia e promete empoderar o 
seu signo. Além de te fazer companhia, ela fi ca em sintonia 
com Netuno e Plutão, realçando as principais qualidades 
escorpianas das quais você tanto se orgulha.

QUI – Se é de energia e ânimo que você precisa para 
colocar seus planos em ação, a Superlua vai jogar 
no seu time e enviará um baita incentivo para suas 
batalhas diárias. No romance, mostre que está ao lado 
de quem ama para o que der e vier.

QUI – O astral desta quinta poderia ser pouco 
animador para o seu signo, visto que a Lua percorre 
seu inferno astral. No trabalho, é o momento de 
fi car no seu canto e se concentrar bem para cumprir 
rapidamente as tarefas.

QUI – A Lua é seu astro regente e também sua maior 
aliada nesta quinta-feira. Além de circular no ponto 
mais positivo do seu Horóscopo, ela ingressa na fase 
Cheia no período da manhã e atinge o pico de energia 
plena, blindando seu signo e seu astral.

QUI – Receba as energias vigorosas vindas da Superlua 
de braços abertos, pois elas vão enviar poderosos 
estímulos para você realizar seus sonhos e ideais. Em 
harmonia com Plutão e Netuno, a Lua Cheia fortalece 
seu jeito batalhador, focado e inspirado.

QUI – Mercúrio forma excelente aspecto com 
Netuno, favorecendo seus interesses profi ssionais e 
fi nanceiros. É o momento de centrar forças em seus 
talentos e batalhar por suas metas, especialmente as 
mais ambiciosas. 

QUI – Brilhando soberana no Meio-Céu do seu Horóscopo, 
a Lua Cheia manda as melhores vibrações para o seu signo 
se destacar, mostrar competências e obter reconhecimento. 
O sinal está aberto para você pode transformar um 
passatempo em negócio e ganhar dinheiro.

QUI – A Superlua Cheia brilha intensamente a partir das 
7h46 e revela que o momento é dos mais benéfi cos para 
o seu signo ampliar os contatos e os conhecimentos. Sua 
capacidade de expressão e sagacidade estão no auge e, 
com esses e outros dons, você tem tudo para se destacar.

QUI – Se depender das energias poderosas que vão chegar 
da Lua, seu signo tem tudo para sair do marasmo, sacudir 
a poeira e progredir a olhos vistos. Contato com alguém 
que está longe pode trazer ânimo e muita alegria ao seu 
coração. 

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 comprova acerto nas mudanças do 
“Encontro com Fátima Bernardes”

Levantamento dos números do Ibope bate 
com o que se imaginava: devidamente adaptado 
por conta da pandemia, o “Encontro com Fátima 
Bernardes”, nas manhãs da Globo, fechou as 
primeiras duas semanas de exibição após seu 
retorno à grade com 9 pontos de média e 24% de 
participação, em São Paulo.

Observou crescimento de 1 ponto (+13%) 
na média de audiência, se comparado com o 
período de janeiro a março deste ano. Em se 
tratando da faixa da manhã, esse é um dado bem 

signifi cativo.
Mas não para por aí.
Na segunda semana, quando registrou o 

recorde de 12 pontos e 30% de participação 
(28/04), o “Encontro” marcou 9 pontos de 
média.

Um crescimento de 1 ponto (+13%) em 
relação à primeira semana de exibição. O formato 
atual, mais dinâmico e valendo-se mais do 
jornalismo, parece que está caindo na graça do 
público.

QUE MOMENTO!
Quem sintoniza a 

Bandeirantes, rádios e até a 
TV, pela manhã, acha que ela é 
contra o Bolsonaro.

Mas, à tarde-noite, fi ca tudo 
diferente, e ela já é a favor.

ALMOÇO DE DOMINGO
Imagina a cena: Silvio 

Santos, em casa, almoço de 
domingo e todos comentando 
sucessos das reprises de novelas 
e futebol na Globo e Band. E ele:

- ué? Faço isso há tanto 
tempo e ninguém fala nada. Só 
me criticam.

VELINHA NO BOLO
Na quarta-feira da 

semana que vem, dia 13, a 
TV Bandeirantes – São Paulo 
vai comemorar o seu 53º 
aniversário.

Coincidência cair no dia 13, 
TV que surgiu como Canal 13.

FESTIVIDADE
As comemorações pelo 53º 

aniversário da Bandeirantes, 
como recomenda o momento, 
fi carão restritas aos seus 
programas.

Por exemplo: a partir da 
próxima segunda-feira, o “Jogo 
Aberto”, da Renata Fan, ganha 
novos cenários.

BASTIDOR
Mudança importante na 

televisão do Rio Grande do Sul: 
Carlos Toiller deixou o SBT e 
assumiu a direção comercial da 
Record RS.

Alguém muito importante no 
mercado, que viabilizou vários 
programas locais do SBT, que 
hoje têm grande audiência e 
faturamento.

Bate-Rebate
 Curiosa essa vida... O departamento de jornalismo da TV Gazeta foi bem esvaziado nesses últimos tempos...  ... 
Porém, o “Jornal da Gazeta”, levado ao ar diariamente das 19h às 20h é, hoje, a sua maior audiência.  O presidente 

do STF, ministro Dias Toff oli, será o entrevistado do “Roda Viva”, segunda-feira que vem, 22h.  Produção do 
“Esquadrão da Moda”, no SBT, também está querendo voltar com as gravações...  ... Movimentos parecidos 

também se observam nos bastidores do Ratinho e “Domingo Legal”...  ... Tudo bem se inventarem alguma coisa 
remotamente...  .. Porque continua sendo nada recomendável voltar ao que era antes.  Cesar Foff á, com história 

em várias emissoras de rádio e TV, está em avançados entendimentos para voltar à ativa.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

MUITO BEM
“Jesus”, produção da 

Record, tem um bom começo 
de exibição na Argentina.

Estreou com 12,4 na 
segunda-feira e na terça subiu 
para 14, com 50% de share.

HUMOR
O canal Comedy Central 

marcou para 2 de junho, às 23h, 
a estreia da nova temporada 
de “A Culpa é do Cabral”. Com 
novo cenário, Rafael Portugal, 
Fabiano Cambota, Nando 
Viana, Rodrigo Marques e 
Thiago Ventura estarão à frente 
de 13 episódios inéditos.

Participações de Tiago 
Abravanel, Sheila Mello, Diogo 
Portugal, Sergio Malandro, 
Fabio Rabin, entre outras.

MMA – O RETORNO
Com proibição de público 

nas arquibancadas, o UFC 
retoma suas atividades neste 
sábado, dia 9, diretamente do 
VyStar Veterans Memorial 
Arena, na cidade de 
Jacksonville. A edição 249 terá 
duas disputas de cinturão e 
a participação dos brasileiros 
Ronaldo Jacaré, Fabrício 
Werdum e Vicente Luque.

AQUECIMENTO
O Grupo Globo preparou 

uma grande cobertura 
para esquentar a volta das 
transmissões ao vivo de 
MMA. Nesta quinta, Ana 
Hissa trará informações 
sobre o evento no “Seleção 
SporTV”, às 13h.

A maratona da 
comentarista inclui uma 
entrevista exclusiva com 
Jacaré no “Giro Combate”, do 
Combate, sexta, às 19h30.

JORNALISMO Camila Busnello vai estrear sábado na bancada do 
“Jornal da Record”.
A partir de agora, ela também passa a participar do rodízio de apre-
sentadores aos fi nais de semana. 

Edu Moraes
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Daniela FreireDaniela 
Muito comentado

As notícias sobre a polêmica 
envolvendo a posse de José 
Arnóbio como reitor do IFRN 
levaram o assunto aos mais 
comentados no Twitter no Brasil. 
A nomeação só ocorreu por decisão 
da Justiça, após o MEC publicar 
portaria nomeando o interventor 
Josué Moreira para o cargo de 
reitor pro-tempore na instituição. 
Horas depois, o TRF-5 derrubou 
a decisão, e o MEC revogou a 
nomeação de Arnóbio, mantendo o 
interventor.

PUXÃO DE ORELHA
A juíza da 4ª Vara da Justiça 

Federal do RN, Gisele Araújo 
Leite, determinou que o professor 
Arnóbio fosse empossado até às 
16h de ontem (o que aconteceu, 
mas depois foi derrubado). A 
decisão pode ser considerada um 
verdadeiro “puxão de orelha” 
no Ministério da Educação e 
no presidente Bolsonaro, que 
não cumpriram a determinação 
anterior da juíza, que já havia 
suspendido, na última sexta, a 
nomeação de Josué Moreira. 

QUE BRONCA!
Na decisão desta quarta, 

Gisele Araújo Leite afi rmou, 
em tom de ironia: “Não 
se vislumbra, na medida 
determinada judicialmente, 
nível de complexidade a denotar 
a impossibilidade de seu 
cumprimento no prazo conferido”. 

LACROU
A magistrada disse mais, 

em sua decisão: que apesar 
de “a ordem de suspensão da 
nomeação do Reitor Pro Tempore 
do IFRN e de nomeação do 
Reitor eleito democraticamente 
pela comunidade acadêmica” 
implicar em “confecção dos atos 
administrativos necessários e 
sua publicação no Diário Ofi cial”, 
as “medidas não demandam o 
empreendimento de grandes 
esforços” e elas “têm sido 
praticadas rotineiramente e com 
celeridade pelo Governo Federal, 
relativamente a outros cargos, 
como noticiado pela imprensa 
nacional”. 

NÃO GOSTOU
Ministro do Desenvolvimento 

Regional de Bolsonaro, Rogério 
Marinho chamou de “fake news” 
uma publicação feita pelo site O 
Antagonista, que coloca o potiguar 
como alguém que quer derrubar 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. 

RESPONDEU
“Enquanto trabalhamos para 

enfrentar uma crise que afeta 
duramente a saúde e a economia 
do País, outros se dedicam a 
produzir fofocas para denegrir 
reputações e tentar gerar cizânias. 

RÁPIDAS 
•Chocante: O Brasil já perdeu mais profi ssionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas, 

noticiou o El Pais Brasil.
•Fato: os países administrados por mulheres estão tendo – ou já tiveram – mais sucesso no combate ao novo 

coronavírus. Citando alguns exemplos: Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Noruega, Islândia...
•Aliás, o Porta-voz da Presidência da República Otávio Rêgo Barros testou positivo para a covid-19.

Não conseguirão!”, escreveu 
Rogério em seu perfi l no Twitter, 
nesta quarta.

FATO
É preciso lembrar que o 

próprio Paulo Guedes, muito antes 
da matéria de O Antagonista, 
disse na cara do ex-deputado 
federal que não conversa com ele 
“no privado” pois ele é “desleal”.

CATÓLICOS
Enquanto o presidente do 

Brasil manda jornalista calar a 
boca – e pede uma desculpa muito 
“mixuruca” –, o Papa Francisco 
pediu, nesta quarta-feira, orações 
pelos “homens e mulheres” 
que trabalham nos meios de 
comunicação. “Que Deus os ajude 
neste trabalho de transmissão da 
verdade”, disse ele, em sua missa 
diária na Casa Santa Marta.

LÍDER EM PEDIDOS 
DE IMPEACHMENT

Bolsonaro conseguiu 
ultrapassar Temer e Collor 
na quantidade de pedidos de 
impeachment. São 32 solicitações 
contra o atual presidente, que 
aguardam análise do presidente 
da Câmara Rodrigo Maia. Temer 
foi alvo de 31 pedidos e Collor 
teve 29 pedidos de impedimento 
protocolados no Congresso.

IMAGEM QUE VALE 
MAIS DE MIL PALAVRAS

A próxima edição da Revista 
Piauí traz na capa o “Beijo da 
Morte”, com Bolsonaro atracado 
na tradicional imagem da morte: 
uma fi gura esquelética, com capuz 
preto, carregando uma gadanha 
(ferramenta similar à foice). 

SEM CORTES
Entres as matérias aprovadas 

pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa, pelo 
Sistema de Deliberação Remota 
(SDR), desta terça-feira (5), está o 
substitutivo com o apensamento 
do Projeto de Lei que proíbe o 
corte de fornecimento de água e 
energia elétrica no período em 
que perdurar a pandemia do 
coronavírus no RN. 

TRANSPARÊNCIA
O Portal da Transparência 

do Governo do Estado passou a 
informar, desde esta terça-feira 
(5), toda a atividade do Executivo 
Estadual referente ao combate ao 
novo coronavírus, como compras, 
doações, serviços, boletins 
epidemiológicos e impactos na 
economia do RN. “Com essa nova 
área (Transparência Covid 19) 
instalada no Portal o Governo 
reafi rma seu compromisso 
em proporcionar a maior 
transparência das suas ações”, 
disse o controlador-geral do 
Estado, Pedro Lopes.

Jornalista Lídia Pace festejou o aniversário no dia 3 de Maio em casa, 
respeitando a quarentena contra o coronavírus

Procurador na República 
no Rio Grande Norte 
Fernando Rocha atualizou 
a sua foto no perfi l no 
Twitter com o que é hoje 
considerada a peça mais 
importante a ser usada: 
uma máscara

Estilista Nathi Faria 
mantendo a boa forma na 

quarentena com malha 
Beat.co em homenagem à 

irmã Janine Faria

Deputada estadual Isolda Dantas protegida contra a
Covid-19, em ação internacional de solidariedade 
feminista

Presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho 
Freire, trabalhando com distanciamento no 
Legislativo da capital
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PATROCÍNIO

Membros de torcidas organiza-
das do América se reuniram para 
doar cestas básicas para 30 famí-
lias de ex-funcionários do ABC, 
que perderam seus empregos du-
rante essa pandemia. 

A ação de solidariedade do tor-
cedores americanos foi publicada 
nas redes sociais dos torcedores e 
de uma das torcidas.

“A caridade ultrapassa amores 
clubísticos. Fazer o bem sem olhar 
a quem? A doação de cestas básicas 
para 30 famílias de ex-funcionários 
do ABC que perderam seus empre-
gos torna evidente a grandeza da 
nossa torcida. Mais uma vez mos-

tramos que somos pioneiros. Se-
guimos o que diz o nosso Hino: ‘Vai 
conquistando o coração do povo, e 
na torcida eu sou América’. Somos 
América! Somos torcida! Salvamos 
vida”, escreveu a torcida Máfia 
Vermelha em postagem feita no 
perfil do Instagram.

A ação partiu dos torcedores 
após o ABC demitir 30 funcioná-
rios devido problemas financeiros.  
O corte de pessoal aconteceu em 
março passado. A demissão de al-
guns deles chegou a repercutir em 
rede nacional, pelo programa “Do-
nos da Bola”, que tem o ex-jogador 
Neto como apresentador. A ação de solidariedade foi divulgada através das redes sociais da torcida Máfia Vermelha

Torcedores do América doam alimentos 
para funcionários demitidos do ABC
Integrantes da Máfia Vermelha, principal torcida organizada do América, promoveram a doação de cestas básicas para 30 
famílias de ex-funcionários do ABC que perderam o emprego durante a pandemia; ação foi organizada pelas redes sociais

Solidariedade

Reprodução


