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Serão instalados 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 20 para enfermaria em nova ala do Hospital Dr. Luiz 
Antônio, na Zona Oeste de Natal; contrato com o Governo do Estado terá validade de 6 meses e valor total de R$ 40 milhões

Brasil chega a 11 
mil mortes por 
coronavírus; RN 
tem total de 89

Justiça rejeita 
pedido para volta 
às aulas antes de
31 de maio no RN

Fernando Pinto 
nega que Moro vá 
para seu escritório 
de advocacia

Bolsonaro gasta 
mais que Dilma e 
Temer com cartão 
corporativo

Foram confirmadas quase 500 
mortes ontem. Além disso, 
número de casos confirmados da 
doença saltou de 155.939 para 
162.699, com 6.760 novos casos

Juíza diz que estudos realizados 
por autoridades no assunto 
em todo mundo apontam que 
distanciamento social é a melhor 
estratégia para conter pandemia

Advogado é associado a uma 
das maiores bancas do País para 
qual o ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública estaria se 
integrando

Na gestão atual, gastou-se, em 
média, R$ 709,6 mil por mês, o 
que representa uma alta de 60% 
em relação ao governo de Temer 
e de 3% em relação a Dilma

Pandemia 05 e 06 Educação 05

Pré-candidato em Natal 05 Fatura alta 04

Hospital da Liga começará a receber 
pacientes com Covid-19 ainda este mês

Novos leitos 08

Nova pesquisa estima ao menos 
20 mil contaminados no Estado

Coronavírus no RN 07

Levantamento do Imperial College, de Londres, mostra que número
de contágios pode ser até 10 vezes maior que os números oficiais

Segundo a contagem ofi cial do governo, RN tinha 1.919 casos confi rmados de Covid-19 até este domingo (10)
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Governo do RN fecha 
acordo para salário 
dos professores

Confira dicas do que 
assistir na Netflix
durante a quarentena

Styvenson admite que 
pode ser candidato a 
governador em 2022

Pagamento será parcelado da 
seguinte forma: 3% no mês 
de junho, 3% em outubro e 
6.36% em dezembro

Repórteres do Agora RN 
listam o que estão vendo 
na plataforma de streaming 
durante o isolamento

Em entrevista à rádio Agora FM, 
parlamentar também criticou 
ação do governo federal no 
enfrentamento à pandemia
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Como líquidos que se amoldam 
ao formato de uma garrafa, 
uma parcela dos militares 

ressuscitados pelo governo 
fi nalmente entendeu que, nesse 
quartel de muitos generais, quem 
manda mesmo é o capitão.

Isso já era possível ser previsto 
no ano passado, quando o presidente 
implodiu o PSL, partido nanico pelo 
qual se elegeu, cobrando de seus 
integrantes fi delidade absoluta.

Foi por essa ocasião que os 
militares, cada dia mais numerosos 
no governo, começaram a entender 
como se marcha no Planalto.

Viram um ministro da Saúde 
ser decapitado só por fazer seu 
trabalho de olhar como andavam as 
coisas em São Paulo, simplesmente 
por ser o governador João Doria um 
inimigo político de Bolsonaro.

Intrigas promovidas pelos 

fi lhos do presidente já haviam se 
encarregado de por para correr 
outros ministros, de sorte que não 
seria o paladino da anticorrupção, 
Sérgio Moro, um obstáculo.

A pandemia do coronavírus, que 
jogou a economia no chão e anulou 
toda a economia projetada para a 
próxima década pela reforma da 
Previdência, apenas apressou os 
planos absolutistas do presidente.

Agora, uma informação 

nova aguçou a imaginação dos 
observadores.

Os gastos com cartão corporativo 
da Presidência da República, usado 
para bancar despesas sigilosas do 
presidente, dobraram no primeiro 
quadrimestre em relação ao mesmo 
período do ano passado. Segundo 
o Portal da Transparência, entre 
janeiro e abril, Bolsonaro gastou R$ 
3,76 milhões, cujo detalhamento é 
informação sigilosa.

A pergunta é: por que, em plena 
pandemia, os gastos do cartão 
corporativo tão questionados 
desde o primeiro mandato do 
ex-presidente Lula, quando o 
primeiro grande salto de valores 
foi registrado, voltaram a fugir 
este ano dos padrões de Dilma 
Rousseff, Michel Temer e do próprio 
Bolsonaro no ano passado?

Perguntar não ofende.

Quem manda
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NOTAS & INFORMES
FRAUDE EM SC

O secretário da Casa Civil 
do Governo de Santa Catarina, 
Douglas Borba, pediu demissão do 
cargo neste domingo. A exoneração 
acontece em meio à investigação 
da Polícia Civil sobre a compra 
de 200 respiradores pelo governo. 
Os equipamentos custaram R$ 33 
milhões no total e ainda não foram 
entregues. Segundo o Ministério 
Público, houve fraude na transação.

AVIANCA
Em meio à crise do coronavírus, 

a Avianca Holdings, a segunda 
maior companhia aérea da América 
Latina, entrou com pedido de 
recuperação judicial neste domingo. 
A empresa havia tentado, sem 
sucesso, uma ajuda fi nanceira do 
governo da Colômbia. Em processo 
nos Estados Unidos, a companhia 
estimou sua dívida entre US$ 1 
bilhão e US$ 10 bilhões. Neste 
domingo, US$ 65 milhões em 
dívidas da empresa venceram.

FLEXIBILIZAÇÃO
Depois de registrar milhares 

de mortos pelo novo coronavírus, 
alguns países europeus, como 
França e Espanha, viveram 
neste domingo o último dia de 
confi namento. Na França e na 
Espanha, que fi guram entre os 
países mais afetados pela Covid-19, 
milhões de pessoas devem voltar 
aos poucos à normalidade, seguindo 
os passos da Itália e Alemanha.

PERDA
Pioneiro na arte cinética, o 

artista plástico Abraham Palatnik 
morreu no sábado aos 92 anos, 
vítima da Covid-19. Natalense, mas 

Desde que deixou o governo, em 24 de abril, o ex-
ministro da Justiça Sérgio Moro já foi procurado 
por pelo menos dois partidos: Podemos e PSL. 

Embora seja visto como potencial candidato à Presidência 
em 2022, o ex-juiz da Lava Jato tem evitado o assunto. 
Analistas e políticos avaliam que Moro é um elemento vital 
que pode quebrar a polarização entre o bolsonarismo e a 
esquerda que dominou as últimas eleições presidenciais, 
já que deve ser atacado pelos dois lados. Ou apoiado por 
parte dos dois lados, o que seria péssimo para as pretensões 
eleitorais de Bolsonaro em 2022.

O cortejado Moro

radicado no Rio de Janeiro desde 
a juventude, ele foi internado no 
dia 29 de abril em estado grave, 
após testar positivo para o novo 
coronavírus, no hospital Copa Star, 
em Copacabana, na Zona Sul do 
Rio. Segundo amigos, ele sofria de 
doença pulmonar e contraíra uma 
pneumonia há seis meses.

SINTOMAS VARIADOS
A lista de sintomas provocados 

pelo novo coronavírus aumenta 
a cada semana e poucos órgãos 
parecem a salvo da doença, com 
formas que variam de benignas a 
muito graves. Em três meses, o que 
começou como uma gripe clássica 
se transformou em um catálogo 
de síndromes que em suas formas 
mais graves ativam as já famosas 
“tempestades de citocinas”, uma 
aceleração da reação imunológica 
que pode levar à morte.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Cerca de 3,5 milhões de 

pessoas ainda não movimentaram 
os recursos disponíveis pelo 

Auxílio Emergencial, segundo 
balanço da Caixa Econômica 
Federal divulgado neste domingo. 
Desde o dia 9 de abril, quando 
teve o início o pagamento, R$ 
35,5 bilhões foram creditados 
para 50 milhões de pessoas. De 
acordo com o banco, 93% dos 
benefi ciários já fi zeram algum 
tipo de movimentação.

REPÚDIO A REGINA
Mais de 500 personalidades 

assinaram um manifesto em 
repúdio às recentes declarações 
de Regina Duarte, secretária 
nacional de Cultura do governo 
Jair Bolsonaro. O grupo critica 
a postura de Regina Duarte 
durante entrevista à CNN 
Brasil, na última quinta-feira 
(7). Quando confrontada sobre o 
apoio do presidente Bolsonaro à 
ditadura militar, ela cantou um 
trecho da música “Para frente, 
Brasil”, símbolo do período de 
repressão. Também minimizou 
o impacto da pandemia da 
Covid-19.

Queridos irmãos e irmãs!
Estamos no mês de maio, o “Mês Mariano”, mês dedicado 

àquela que é a mãe de Deus e mãe da Igreja, Nossa Senhora. 
Este ano vivemos uma experiência mui particular, devido ao co-
ronavírus, mas, nem por isso, deixaremos de manifestar nossa 
devoção e nosso carinho por aquela que foi escolhida para ser a 
mãe do Senhor, invocada como “saúde dos enfermos” e “consola-
dora dos afl itos”, Senhora Auxiliadora dos cristãos.  

A atenção que a Igreja tem para com a Virgem de Nazaré 
repousa na sua relação com a Santíssima Trindade. De fato, 
como expressa de forma brilhante o Concílio Vaticano II, a Vir-
gem Maria “que na anunciação do Anjo recebeu o Verbo no co-
ração e no seio, e deu ao mundo a Vida, é reconhecida e honrada 
como verdadeira Mãe de Deus Redentor”. “Remida dum modo 
mais sublime, em atenção aos méritos de seu Filho, e unida a 
Ele por um vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com 
a excelsa missão e dignidade de Mãe de Deus Filho; é, por isso, 
fi lha predileta do Pai e templo do Espírito Santo, e, por este in-
signe dom da graça, leva vantagem a todas as demais criaturas 
do céu e da terra” (Concílio Vaticano II. Constituição dogmática 
sobre a Igreja, Lumen gentium, n. 53). 

A relação de Nossa Senhora com o mistério central de nossa 
fé, a Trindade de Pessoas divinas, como é a nossa relação de 
cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, se ma-
nifesta a partir do mistério da Encarnação. Por causa da vonta-
de de Deus de se dar aos homens e às mulheres, decidindo que 
isso acontecesse, Ele envia ao mundo, seu Filho (cf. Gl 4,4ss), 
para revelar que, por meio dele, não só temos acesso ao Pai, 
mas também, foi por meio dele que tudo foi criado (cf. Cl 1,16). 
É por meio da Encarnação do Filho de Deus que conhecemos 
o mistério da Trindade divina e é revelado o mistério de nossa 
participação na vida divina, como também o mistério da Igreja 
como prolongação do mistério de Cristo. E essas são verdades 
centrais de nossa fé, das quais dependem todas as outras, e nas 
quais devemos sempre refl etir, pois delas dependem a nossa 
salvação. Essas verdades celebramos na Eucaristia, e nelas 
vivemos.

A devoção à Nossa Senhora deve sempre refl etir essa es-
pecial relação com a Santíssima Trindade. Tudo em Maria 
respira a presença de Deus. Ela é a mulher ícone do Mistério 
(Bruno Forte), isto é, toda envolvida pelo mistério amoroso e 
cheio de ternura do nosso Deus. Ao rezar, ao venerar a Mãe de 
Deus somos conduzidos pelo seu exemplo a nos conscientizar 
de que esse mesmo Mistério nos envolve. E mais, tal devoção 
exige que nos sintamos vocacionados a essa mesma relação. De 
fato, pelo Batismo nós nos tornamos casa de Deus, morada da 
Santíssima Trindade, pois fi lhos no Filho, vivendo na força e na 
atuação do Espírito Santo, somos chamados a ser sinal de Deus 
no mundo em que vivemos.

ARTIGO
Dom Jaime Vieira Rocha ►  Arcebispo de Natal

O Mês Mariano e o 
fortalecimento de nossa fé
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O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) não descarta dis-
putar o Governo do Rio Grande do 
Norte. A possibilidade de enfrentar 
a governadora Fátima Bezerra nas 
eleições de 2022 foi confi rmada na 
última sexta-feira (8) pelo próprio 
senador em entrevista à rádio Ago-
ra FM (97,9).

“Sinceramente, não digo mais 
nada. Quando disseram que eu po-
deria ganhar a Prefeitura do Natal, 
e eu disse ‘quero não’, Robinson 
(ex-governador Robinson Faria) me 
tirou da Lei Seca. Então, não que-
ro fi car falando não. Em 2016, não 
queria. Já em 2018, o pedido veio da 
população. Então eu não tive como 
dizer não. Então, entrei nessa e ho-
je não tenho como dizer ‘não quero 
ser’. Não sei como vai ser a movi-
mentação da população”, afi rmou 
o capitão da PM, que coordenou a 
Operação Lei Seca no Rio Grande 
do Norte antes de entrar na política.

Indagado sobre se realmente 
não descarta a chance de concorrer 
ao Executivo Estadual, Styvenson 
mais uma vez deixou a possibilida-
de em aberto. “Quem vai dizer é a 
população. Espero que a população 
esteja satisfeita comigo no Senado. 
Tento fazer o melhor. Não descarto 
mais nada na minha vida. Só não 
vou ser ladrão”, fi nalizou.

Sobre a gestão de Fátima Be-
zerra no governo estadual, o sena-
dor esquivou-se de uma avaliação, 
dizendo que vai esperar passar 
este momento de crise em razão 
da pandemia do novo coronavírus 
para poder fazer uma análise. “Sin-
ceramente, esperei um ano, vou es-
perar como vai ser essa pandemia. 
E vai ter um momento que terei 
como analisar”, pontuou.

PANDEMIA
Ainda durante a entrevista, 

feita por telefone, o senador Sty-
venson Valentim falou que viveu 
uma experiência próxima, ao com-
primentar políticos que viajaram 
para o exterior e que depois tes-
taram positivo para a Covid-19, e 
que acabou vivendo uma sensação 
de pânico generalizado dentro do 
Congresso Nacional.

Quanto à pandemia, disse ser 
drástica no País, e criticou a pos-
tura do presidente Jair Bolsonaro 
por não estar obedecendo orienta-
ções de seus ministros. “Eu vi que o 
congresso deu uma resposta muito 
rápida a toda essa situação de pan-
demia. Quando baixou-se o decreto 
de calamidade pública que vai até 
dezembro, o Senado e a Câmara 
começaram a produzir assistência 
social e distribuição de renda, mas 

não vejo essa velocidade com o go-
verno federal. Vi o Congresso agin-
do rápido, mas não vi o Executivo 
dando a resposta”, afi rmou.

Styvenson criticou também a 
lentidão na demora para liberar 
as emendas parlamentares e o 
critério usado para o pagamento 
do auxílio emergencial. “Tá tudo 
descompassado”, alfi netou.

SAÍDA DE MINISTROS
Styvenson também comentou 

a debandada 
recente de minis-
tros do governo 
federal, caso de 
Luiz Henrique 
Mandetta, da 
Saúde, e de Ser-
gio Moro, da Jus-
tiça e Segurança 
Pública. “A polí-
tica é muito vai-
dosa. A política 
tem esse proble-
ma. Se a pessoa 
se embebedar ali pelo poder, pelo 
cargo, fi ca presa nela mesma, e 
só vê o autoritarismo dela. Existe 
o grande clero e o baixo clero. É o 
amigo de quem ‘tá’ no poder. Quem 
é amigo de quem tá no poder está 
no alto clero. Isso eu percebi em 15 
meses. Eu me coloco no mais baixo 
clero. Não tenho cargos em governo 
federal, não tenho cargos em go-
verno estadual. Fico quieto, fi co na 
minha e faço meu trabalho”, disse.

“Em relação ao Mandetta, achei 
estranho, não só eu, mas todos os 
senadores. Achamos precipitado. O 
que ele (Bolsonaro) vai fazer agora, 
tirar o próximo ministro?”, questio-
nou Styvenson

O senador potiguar falou ainda 
sobre a mudança de postura de 
Bolsonaro, que, diferentemente, do 
que foi pregado durante a campa-
nha presidencial, passou a fechar 

acordos com políticos tradicionais. 
“Ele conhece. Está há 28 anos como 
deputado. Ele sabe quem são essas 
pessoas. É uma contradição, mais 
uma incoerência dele dizer que faz 
um governo sem o ‘toma lá dá cá’. 
Em pouco mais de um ano, vejo a 
decadência no combate à corrup-
ção”, acrescentou Styvenson, ci-
tando interferência em órgãos de 
fi scalização e combate à crimes, 
como a Coaf (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) e a Po-

lícia Federal. 
“Ele (Bolso-

naro) não mos-
trou às pessoas 
esse efi ciente 
combate à cor-
rupção que ele 
tanto pregou. Pe-
gou uma carona 
muito grande na 
Lava Jato. Se a 
Lava Jato não 
tivesse prendido 
Lula, estaríamos 

ainda na mesma república brasi-
leira”, afi rmou.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
“Não tenho nenhum prefeito de 

estimação, que é aquele cara que 
dá voto na campanha. Como não 
tenho, tenho liberdade para tra-
balhar”, disse Styvenson quando 
perguntado sobre a destinação de 
recursos para muitos municípios 
do Estado. “Destinamos quase R$ 
29 milhões para a saúde e educa-
ção, principalmente”, listou.

E o senador ainda cobra trans-
parência com o gasto destes recur-
sos. “Tenho até que ameaçar para 
ter a prestação destas contas. Se 
não comprovar, ele não vai mais re-
ceber. Perca nem tempo. O critério 
vai ser transparência”, disse.

Sobre o método que utiliza, Sty-
venson revelou que recebe muitos 

vídeos que mostram a situação de 
escolas, ônibus escolares e hospi-
tais pelo interior potiguar. “Tento 
tratar por igual todos os municí-
pios. Uso muito as redes sociais, 
assim como usei na campanha”, 
destacou.

SESSÕES VIRTUAIS
“É uma diferença imensa. Tem 

a comodidade de estar em casa, 
mas é ruim de não estar presente 
fi sicamente com outros senadores 
e poder discutir, pedir uma questão 
de ordem e poder ser atendido, de 
poder discordar. Já no remoto, tem 
muito atropelo. É o que chamamos 
de ‘tratorar’, que é passar o trator 
por cima. Você fi ca falando e nin-
guém te escuta. Muitos lançam pro-
jetos que estão fora da pauta do mo-
mento, que é a pandemia”, frisou.

ECONOMIA NO GABINETE
“Efi ciência parece um palavrão 

no serviço público. Até pouco tempo 
eu era um PM que andava em uma 
viatura sucateada. Venho de uma 
instituição muito carente, com es-
cassez. No Senado, é tudo muito 
fácil. Um céu de privilégio. O que 
eu busco é ser efi ciente. Fiz proces-
so seletivo para contratar cargos 
para o meu gabinete, e muitos se 
mostraram preguiçosos. Tinha 13 e 
demiti 9”, revelou.

Styvenson disse que também 
faz economia com passagens aére-
as, na alimentação, e que, sempre 
que é possível, come em restau-
rantes mais baratos. “Economizei 
em meu gabinete R$ 4 milhões em 
15 meses. Meu projeto é que essa 
economia volte para o Estado como 
emendas para a saúde, educação. 
Mas recebo críticas dos amigos, 
que eu deveria usar os 50 cargos 
que tenho direito. Na tribuna, mui-
tos pedem para reduzir gastos, ser 
mais severo, mas ninguém faz isso. 
R$ 4,5 bilhões por ano o Senado 
custa ao povo brasileiro”, ressaltou.

ABUSO DE PREÇOS
Por fi m, o senador destacou um 

projeto de sua autoria que busca 
evitar o abuso de preços sobre os 
produtos de combate a grandes 
tragédias sociais. “Tragédias ou 
problemas sociais que freiam a eco-
nomia. O objetivo é evitar que as 
pessoas abusem ou se aproveitem 
da situação de tragédia. Aumen-
tam o preço da água, do gás, como 
fi zeram em Brumadinho. E isso 
estamos vendo agora, com respira-
dores, máscaras, produtos como ál-
cool gel. O ser humano que ganha 
dinheiro com a desgraça humana 
deve ser preso”, concluiu.

Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), ex-coordenador da Lei Seca no RN

Styvenson admite que pode enfrentar 
Fátima na disputa pelo Governo do RN
Possibilidade de participar das eleições em 2022 foi confirmada pelo próprio senador em entrevista à 
Rádio Agora FM. Parlamentar critica, ainda, ação do governo federal no enfrentamento à pandemia

Entrevista

Jefferson Rudy / Agência Senado

Eu me coloco no mais baixo 
clero. Não tenho cargos em 
governo federal, não tenho 
cargos em governo estadual”

Styvenson Valentim
senador da República - Podemos

“

Com o avanço da pande-
mia do novo coronavírus, par-
tidos já cogitam realizar de 
forma online as convenções 
para ofi cializar a escolha de 
seus candidatos nas eleições 
municipais.

Embora o adiamento 
das eleições seja discutido, o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) não alterou o calendá-
rio até agora. As convenções 
estão marcadas, portanto, de 
20 de julho a 5 de agosto – da-
qui a cerca de 70 dias.

Não só os partidos, mas 
também o TSE começa a se 
mover para adaptar as con-
venções à nova realidade. A 
discussão sobre fazê-las onli-
ne, o que envolve orientação 
da corte sobre o que será váli-
do, já ocorre internamente no 
tribunal —embora ainda não 
haja decisões formais sobre 
isso.

Simbólicas por reunirem 
até centenas de fi liados e 
apoiadores, as convenções 
costumam ser grandes even-
tos em salões enfeitados 
com faixas e bandeiras on-
de jingles se revezam com 
discursos políticos. O ponto 
problemático passou a ser a 
aglomeração da militância.

Em reunião na sema-
na passada, os dirigentes 
do PSDB aprovaram uma 
resolução para oferecer aos 
pré-candidatos ferramentas 
tecnológicas próprias e su-
porte jurídico para realizar as 
convenções online, aferindo a 
presença dos fi liados e o re-
sultado das votações.

Outros partidos afi rma-
ram ao jornal Folha de S. 
Paulo que também avaliam 
realizar as convenções de 
forma virtual. A maior parte 
das siglas já adaptou a roti-
na para o isolamento social 
e vem realizando reuniões de 
dirigentes, votações internas, 
cursos, eventos e debates por 
meio das redes.

Partidos avaliam 
fazer convenções 
online para 
eleição municipal

Internet

Convenção do PSDB em 2018

Pedro Ladeira / Folhapress
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Os gastos com cartão corporati-
vo da Presidência da República têm 
sido maiores no governo de Jair 
Bolsonaro do que nos dos ex-presi-
dentes Michel Temer (2016-2018) e 
Dilma Rousseff (2011-2016).

Na gestão atual, gastou-se, em 
média, R$ 709,6 mil por mês, o que 
representa uma alta de 60% em 
relação ao governo de Temer e de 
3% em comparação com a adminis-
tração de Dilma.

Por mês, Dilma tinha uma 
média de gastos de R$ 686,5 mil, 
enquanto Temer despendia R$ 
441,3 mil. Os dados são do Portal 
da Transparência do governo fede-
ral, que reúne informações de 2013 
a março de 2020 (fatura mais re-
cente). Os valores foram corrigidos 
pela infl ação do período.

Dilma, Temer e Bolsonaro tive-
ram as mesmas regras para uso dos 
cartões. Não houve mudança nos cri-
térios desde 2008, segundo o Palácio 
do Planalto. Naquele ano, o então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
adotou restrições, como limitação de 
saques, diante de compras abusivas 
realizadas com esse recurso.

Antes de assumir o governo, 
a equipe de Bolsonaro chegou a 
avaliar o fi m desses cartões, que 
desencadearam um escândalo polí-
tico com auxiliares do ex-presiden-
te Lula. Os cartões corporativos, 
porém, ainda continuam funcio-
nando.

Esses meios de pagamento fo-
ram criados em 2001, no governo 
Fernando Henrique Cardoso. Eles 

são distribuídos a pessoas que ocu-
pam postos-chave da gestão pública 
e cobrem despesas de urgência pela 
compra de produtos e serviços ou 
pela cobertura de gastos de viagens.

Na gestão Bolsonaro, as despe-
sas vinculadas ao gabinete do pre-
sidente e a funcionários do Palácio 
do Planalto aceleraram a partir de 
outubro do ano passado.

O pico foi de R$ 1,9 milhão em 
um único mês. O valor foi desem-
bolsado em fevereiro de 2020 e re-
gistrado no sistema em março, mas 
sem que a fi nalidade da despesa, 
que está praticamente toda sob si-
gilo, fosse informada.

Essa foi a maior despesa mensal 
já lançada no Portal da Transpa-
rência. O recorde anterior era de 
Dilma, em outubro (com registro em 
novembro) de 2014, quando gastou 
R$ 1,6 milhão, em valores atualiza-
dos pela infl ação do período.

Em fevereiro deste ano, a agen-
da ofi cial do presidente registrou 
viagens de Bolsonaro para São 
Paulo, Rio de Janeiro e Pará. No fe-
riado do Carnaval, ele se deslocou a 
Guarujá, cidade do litoral paulista.

Segundo o Palácio do Planalto, 
também foram computados em 
março os gastos com a viagem pa-
ra o resgate, em fevereiro, dos 34 
brasileiros que estavam Wuhan, 
na China, onde foram registrados 
os primeiros casos do coronavírus.

Como a lista de gastos não é 
divulgada, não é possível saber o 
peso de cada atividade nas contas 
mensais.

As comparações são com base 
nas faturas do CPGF (Cartão de 
Pagamento do Governo Federal) 
da Secretaria de Administração da 
Presidência da República, que cui-
da das despesas de Bolsonaro, de 
sua família e de funcionários pró-
ximos, por exemplo, da Casa Civil.

Os cartões corporativos do Pa-
lácio do Planalto são usados, entre 
outras despesas, para a compra de 
materiais, prestação de serviços e 
abastecimento de veículos ofi ciais. 
Também fi nanciam a operação de 
segurança do presidente em via-
gens (até o momento foram 13 in-
ternacionais), além da manutenção 
e realização de eventos na residên-
cia ofi cial, o Palácio da Alvorada.

Os valores totais das despesas 
do cartão da Presidência são divul-

gados, mas há sigilo sobre a maio-
ria dos gastos, como alimentação e 
transporte do presidente. O argu-
mento é que são informações sen-
síveis da rotina presidencial e que 
a exposição pode colocar o chefe do 
Executivo em risco.

A Vice-Presidência tem cartões 
próprios, cujos custos são separa-
dos. Segundo o governo, as faturas 
da Secretaria de Administração da 
Presidência só incluem os gastos do 
vice-presidente quando ele exerce a 
função do presidente, por exemplo, 
se Bolsonaro está em viagem inter-
nacional.

No discurso que fez após a saí-
da do ex-juiz Sergio Moro do Minis-
tério da Justiça, há duas semanas, 
Bolsonaro citou iniciativas que ele 
diz ter tomado para evitar gastos 

excessivos do dinheiro público e 
para “dar exemplo”.

“Na vida de presidente, eu 
tenho três cartões corporativos, 
dois são usados para despesas, as 
mais variadas possíveis. Afi nal de 
contas, mais de cem pessoas estão 
na minha segurança diariamente. 
Despesas de casa, normal”, disse.

O presidente disse que não 
usou até o momento o terceiro car-
tão corporativo a que tem direito e 
afi rmou que mudou o cardápio da 
residência ofi cial. Mas esses gas-
tos são sigilosos. Disse ainda que 
desligou o aquecedor da piscina 
do Palácio da Alvorada para di-
minuir o gasto. Só que ele é solar, 
não elétrico.

Em agosto do ano passado, 
Bolsonaro prometeu mostrar aos 
veículos de imprensa o extrato de 
seu cartão corporativo pessoal, mas 
até hoje não o fez.

“Eu vou abrir o sigilo do meu 
cartão. Para vocês tomarem conhe-
cimento quanto gastei de janeiro 
até o fi nal de julho. Ok, imprensa? 
Vamos fazer uma matéria legal?”, 
afi rmou na época.

Bolsonaro minimizou os gastos 
neste domingo. Para apoiadores, 
mesmo sem ser questionado, ele 
disse que as despesas subiram por-
que teve de enviar aviões à China 
para repatriação de brasileiros que 
estavam isolados em Wuhan, em 
razão do surto da covid-19. “Teve 
quatro aviões para China para 
buscar gente lá. Daí gastou mes-
mo”, disse.

Presidente Jair Bolsonaro e primeira-dama Michelle Bolsonaro em viagem aos EUA

Bolsonaro gasta mais que Dilma e Temer 
no cartão corporativo da Presidência
Em recente discurso, presidente citou iniciativas que ele diz ter tomado para evitar gastos excessivos do dinheiro público e para 
dar exemplo. Na gestão atual, gastou-se, em média, R$ 709,6 mil por mês, uma alta de 60% em relação ao governo de Temer

Fatura alta

Alan Santos / PR

Depois de receber reclamações, 
a Caixa atualizou o aplicativo que 
permite a movimentação do auxílio 
emergencial de R$ 600. O Caixa 
Tem, que faz transferências de 
recursos e pagamento de boletos, 
foi bem recebido por usuários de 
Android, sistema operacional da 
Google. Para quem têm celulares 
da Apple, que usa o sistema opera-
cional iOS, as reclamações continu-
aram mesmo com a nova versão do 
aplicativo.

Antes da atualização, a loja de 

aplicativos do Google mostrava 
milhares de comentários com re-
clamações sobre o programa. Os 
usuários que tentavam movimen-
tar seus recursos relatavam demo-
ra no atendimento e até erros nos 
pagamentos.

“O app está sempre atuali-
zando, sempre dando erro, sem-
pre lento, sempre falhando, fui 
tentar fazer um pagamento, aí 
deu erro, então eu tentei de novo, 
e quando fui ver o pagamento foi 
realizado em duplicidade, sendo 

que deu erro nas duas vezes que 
eu tentei. Não está atendendo às 
expectativas, ele foi feito para as 
pessoas não precisarem ir até as 
agências, porém só causa mais 
transtornos”, disse uma usuária 
no último dia 5.

O aplicativo era uma maneira 
de evitar que as pessoas fossem às 
agências se cadastrar e acessar os 
recursos. No entanto, as pessoas 
formaram aglomerações e grandes 
fi las durante semanas para obter o 
benefício nas agências físicas. Benefi ciários aguardam em fi la para sacar auxílio emergencial em agência em Natal

Caixa atualiza aplicativo que dá 
acesso ao auxílio emergencial

Tecnologia

José Aldenir / Agora RN
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O advogado e empresário Fer-
nando Pinto, pré-candidato a pre-
feito de Natal pelo Partido Novo, 
desmentiu neste fi m de semana 
que o ex-ministro da Justiça Sér-
gio Moro esteja em negociação 
para compor o escritório Nelson 
Wilians & Advogados, uma das 
maiores bancas do País de direito 
empresarial.

Associado no Rio Grande do 
Norte da Nelson Wilians, Fernan-
do Pinto foi procurado pelo Agora 
RN para comentar as especula-
ções veiculadas insistentemente 
na imprensa neste fi m de semana 
de que Moro estaria certo para in-
tegrar a banca da qual ele é sócio 
e diretor regional. 

“Tenho a maior admiração 
e estima por Sérgio Moro, cuja 
biografi a dispensa apresentações, 
mas, para isso, seria necessário 
ele estar inscrito nos quadros da 
OAB e cumprir uma quarentena 
antes de assumir uma posição na 
inciativa privada”, afi rmou. 

Sobre as consequências da 
saída de Moro do Ministério da 
Justiça, Fernando Pinto admi-
tiu preocupação com possíveis 
infl uências do presidente da 
República na Polícia Federal. A 

insistência do presidente para 
trocar o diretor-geral da corpo-
ração foi o pivô do rompimento 
do ex-ministro Sérgio Moro com 
Jair Bolsonaro.

“Existem indícios graves sobre 
a fragilidade da nossa democra-
cia e, pelo que informam alguns 
veículos da mídia profi ssional, 
no governo de Bolsonaro não é 
questão de saber se haverá, mas 
quando se darão novas tentati-
vas de intromissão em órgãos de 

controle, como a Polícia Federal”, 
acrescentou.  

Fernando Pinto cita uma pu-
blicação do site O Antagonista, 
segundo a qual PF estaria condu-
zindo investigação contra 12 de-
putados bolsonaristas, o que teria 
incomodado o presidente Bolsona-
ro. Em conversa com Moro por um 
aplicativo de mensagens (divulga-
da pelo ex-ministro à imprensa 
e confi rmada pelo presidente), 
Bolsonaro diz que o conteúdo da 

publicação era “mais um motivo 
para troca” do então diretor-geral 
da PF, Maurício Valeixo, que era 
aliado de Sérgio Moro.

Para o pré-candidato à prefei-
tura de Natal pelo Partido Novo, 
todos esses cenários coincidem 
com os quase 30 pedidos de impe-
achment que estão nesse momen-
to sobre a mesa do presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), desencadeando 
a urgência das últimas ações do 
presidente da República. 

De qualquer maneira, o advo-
gado admite: “Estamos mergulha-
dos numa crise sem precedentes 
na história do Brasil sob vários 
aspectos, e os acordos com o Cen-
trão podem colapsar as institui-
ções democráticas”.

Para Fernando Ponto, o 
presidente Bolsonaro tenta es-
tabelecer “um tardio convívio 
com o Congresso e com STF”. 
E acrescenta: “Acredito que 
ele pensa, sinceramente, que 
vai conseguir segurar a fome 
desse pessoal (do Centrão), 
que tem no grupo condenados 
no Mensalão, investigados pe-
la “Lava Jato” e envolvidos em 
outros esquemas”.

Advogado Fernando Pinto com o ex-ministro  da Justiça e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro

Fernando Pinto nega que Moro vá 
para seu escritório de advocacia
Advogado e empresário é associado a uma das maiores bancas do País para qual o ex-ministro
da Justiça e Segurança Pública estaria se integrando, segundo se especulou neste fim de semana

Pré-candidato a prefeito de Natal

José Aldenir/AgoraRN

A juíza Patrícia Gondim, da 
1ª Vara da Fazenda Pública de 
Natal, negou o pedido de uma 
ação popular que buscava inva-
lidar a decisão da governadora 
Fátima Bezerra de prorogar a 
suspensão das atividades escola-
res presenciais até 31 de maio de 
2020, por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

A decisão, de 7 de maio, re-
jeita a suspensão imediata da 
vigência de um artigo específi co 
em decreto governamental do 
Estado e indeferiu a tutela de 
urgência solicitada.

A ação sustentou que a sus-
pensão das atividades escolares 
presenciais até 31 de maio de 
2020 afronta ao Princípio Cons-
titucional da Legalidade nos 
aspectos da razoabilidade (ade-

quação) e da proporcionalidade 
(custo x benefício).

Ao indeferir o pedido, a juí-

za mencionou diversos estudos 
científi cos sobre a pandemia do 
novo coronavírus. “Os estudos 
realizados por autoridades no 
assunto em todo mundo levam a 
crer que o distanciamento social 
é a estratégia mais efi ciente para 
retardar a velocidade do contágio 
e evitar o colapso do sistema de 
saúde”, escreveu a magistrada.

Quanto à alegação do au-
tor da ação, Kleber Martins de 
Araújo, de que não haveria mo-
tivo para prorrogação da sus-
pensão das atividades escolares 
presenciais sob o fundamento de 
que as crianças e os adolescentes 
não integrariam o grupo de risco 
da Covid-19, é um argumento 
que não se sustenta, observa a 
titular da 1ª Vara da Fazenda 
Pública da capital.

Governadora suspendeu aulas até dia 31

Justiça nega pedido para retomar 
aulas na rede estadual de ensino

Decisão

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Natal (SMS) confi rmou neste 
fi m de semana que chegou a 21 o 
número de mortes causadas pelo 
novo coronavírus na capital poti-
guar. Com isso, o Rio Grande do 
Norte tem pelo menos 89 óbitos em 
decorrência da Covid-19.

A vítima mais recente de Natal 
é uma mulher de 75 anos, com his-
tórico de hipertensão. Ela apresen-
tou sintomas respiratórios no dia 
26 de abril, de acordo com a SMS. 
Buscou atendimento no serviço pú-
blico de saúde no dia 3 de maio, on-
de foi realizada a coleta de material 
para exame. Em seguida, a mulher 
foi transferida para um hospital 
privado, onde estava internada até 
o sábado (9), quando faleceu.

De acordo com o boletim epi-
demiológico da Covid-19 divulgado 
neste domingo (10) pela Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap), o RN tem 

87 mortes - sem contar com as duas 
últimas de Natal. Exitem ainda 31 
mortes suspeitas em investigação.

Além disso, são 1.930 casos 
confi rmados da doença e mais de 
6,7 mil suspeitos. Desse total, 60 
pacientes estão internados em Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI). 
Há 662 recuperados.

Capital do Estado registra 21 mortes

RN registra 89 mortes 
provocadas pela Covid-19

Novo coronavírus

Thomas Peter / Reuters

Dependentes de aglomera-
ções, as atividades ligadas ao 
lazer são as mais afetadas pela 
pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. A constatação é 
de um levantamento feito pela 
startup de logística Cobli, que 
analisou a movimentação de 
veículos de pequenas e de mé-
dias empresas de todo o País.

O estudo considera o to-
tal de quilômetros rodados 
pelas frotas das empresas 
entre 23 de março – quando 
as medidas de restrição social 
entraram em vigor na maior 
parte dos estados e no Distri-
to Federal – e 19 de abril. A 
distância percorrida somou 
13,88 milhões de quilômetros, 
queda de 25% em relação à 
semana anterior.

A comparação por setores, 
no entanto, mostra que alguns 
segmentos são bem mais afe-
tados que outros. A área de 
arte, cultura, esporte e recrea-
ção teve o maior impacto, com 
queda de 77% na movimenta-
ção dos empregados. 

Em segundo lugar, está 
o segmento de alojamento e 
de alimentação, com recuo 
de 41%, refl exo da queda nas 
hospedagens em hotéis e do 
fechamento de restaurantes 
e bares.

Lazer e hotéis
são os setores
mais afetados 
na pandemia

Covid-19



SEGUNDA-FEIRA, 11.05.2020Geral6

Apesar da “guerra” à esquerda, o governo de Jair Bolsonaro 
mantém em postos importantes, de segundo e terceiro es-
calões, fi guras nomeadas nos governos do PT de Dilma e até 

de Lula, além dos que se fi ngem de mortos em seus cargos desde 
o governo de FHC e até Michel Temer. Regina Duarte revelou esta 
semana que encontrou na sua secretaria de Cultura assessores ocu-
pando os mesmos cargos desde Ernesto Geisel. Há um levantamen-
to da Secretaria de Governo indicando dezenas de cargos nas mãos 
de partidos de oposição, como o PT, PDT e PSDB. Na hora de fechar 
acordo envolvendo cargos no governo Bolsonaro, o “centrão” vai 
descobrir que já ocupa muitos deles e nem sabia. Líderes admitem 
que vários dos egressos dos governos de Dilma, Lula e Temer co-
laboram com o atual governo, mas muitos o sabotam. O problema 
é que o governo assumiu sem quadros qualifi cados para tocar a 
gestão e foi mantendo os que ocupavam cargos de confi ança.

Bolsonaro conta com
“entulho” de PT, FHC, Geisel...

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

DORIA TUCANOU O ‘E DAÍ?’
O governador João 

Doria tucanou o “e daí?” do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Quando questionado sobre as 
falhas no isolamento social em 
comunidades pobres, ele deu 
de ombros: “lamento, mas é 
impossível”.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
O Congresso mostrou 

que não guarda rancor da 
Polícia Federal, que visitou 
muitos deles ao amanhecer: 
simplesmente excluiu a 
categoria daquelas que terão 
salários congelados, mas o 
presidente deve vetar.

CORONAVÍRUS PELO MUNDO
Entre os países com mais 

casos, os EUA levaram 16 dias 
para pular de mil para 100 mil 
casos confi rmados, Espanha 23 
dias, Alemanha 28, Itália 30, 
França 31, Reino Unido e Rússia 
33. No Brasil, foram 43 dias.

PROBLEMA É OUTRO
O PSB gostou de o 

STF barrar a medida 
provisória autorizando o 
compartilhamento de dados de 
operadoras de telefonia com o 
IBGE, durante a pandemia. 
Como São Paulo faz para 
monitorar o isolamento.

ROXO DE VERGONHA
Em vez de agir para 

combater a propagação e ajudar 
quem sofre com doenças raras, 
o Congresso decidiu se iluminar 
de roxo para “conscientizar as 
pessoas sobre a existência” das 
doenças. É o fi m.

REDUÇÃO HISTÓRICA
O Comitê de Política 

Econômica (Copom) reduziu a 
taxa básica de juros ao menor 
patamar da série histórica. 
Desde o início do governo, a 
Selic foi reduzida sete vezes; de 
6,5% no início de 2019 para 3% 
agora.

Efeitos do vírus na qualidade 
de vida dividem o País

Levantamento exclusivo do Paraná Pesquisa para o site 
Diário do Poder e para esta coluna mostra que os brasileiros estão 
rigorosamente divididos sobre os efeitos da crise do Covid-19 em sua 
qualidade de vida. Tudo continua igual para 47,5% e piorou para 
47,6%. Apenas 1,8% dos entrevistados disse que a vida “melhorou”. 
Outros 3,1% não souberam ou não quiseram opinar. A pesquisa foi 
realizada entre 4 e 5 deste mês.

JOVENS OTIMISTAS
O grupo que mais 

acredita que a vida 
melhorou são jovens de 16 
a 24 anos: 3%. Também é 
o grupo para quem a vida 
menos piorou: 44,6%.

PESSIMISMO
Dos que têm ensino 

médio, 51% acham que 

a vida piorou, mas para 
54,5% de quem completou 
ensino superior tudo 
“permaneceu igual”.

DADOS DA PESQUISA
O instituto Paraná 

Pesquisa ouviu 2.267 
brasileiros em 180 
municípios dos 26 estados e 
do Distrito Federal.

Cláudio
Humberto

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

 

AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO N. 02610007.003745/2019-81 – TOMADA DE PREÇOS 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 27/05/2020, às 
10:00 (dez) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, para contratação de 
empresa visando a execução dos serviços de recuperação e reforma da Unidade Central da 
Emater/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à disposição com a CPL/EMATER, 
através do e-mail: cplemater.rn@gmail.com. 
 

Natal, 08 de maio de 2020
Wadme Inacio Bezerra

Presidente da CPL-EMATER-RN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MAR DE PIPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ 25.348.221/0001-86, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença de operação, com prazo de validade até 29/04/2026,em favor do empre-
endimento turístico para fi ns de hospedagem de uso misto composto por hotel, fl at, loja e restaurante, 
localizada em Av. Baía dos Golfi nhos, nº 414, Anexo A. Praia da Pipa, Município de Tibau do Sul/RN.

Luciano Gonçalves de Faria Filho  
Sócio-Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 302.219/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020, tendo como objeto: para 
aquisição de Cesta Básica para atender demanda da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social  -  SEMTHAS .  LOCAL DE REALIZAÇÃO :  
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de maio de 2020. FIM DE 
RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 22 de maio de 2020 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 22 
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 08 de maio de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

O Brasil registrou 496 no-
vas mortes decorrentes do no-
vo coronavírus de sábado para 
domingo, segundo atualização 
feita pelo Ministério da Saúde 
ontem no início da noite. Com 
isso, o total ofi cial de vítimas 
da Covid-19 no País subiu de 
10.627 para 11.123. O número 
de casos confi rmados da doença 
saltou de 155.939 para 162.699, 
com 6.760 novos registros.

São Paulo segue como o esta-
do mais afetado pela doença, com 
3.709 óbitos confi rmados. Em se-
guida, vêm Rio de Janeiro (1.714 
óbitos, 17.062 casos).

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o número de mortes re-
gistradas em 24 horas não indica 
quantas pessoas faleceram entre 
um dia e outro, mas sim o número 
de mortes que tiveram como causa 
confi rmada o coronavírus nesse in-
tervalo.

Ou seja, esse número pode 
conter óbitos que ocorreram an-
teriormente, mas que só recente-

mente foram diagnosticados como 
decorrentes do novo coronavírus e 
registrados nas estatísticas ofi ciais 
do Ministério da Saúde. Mesmo 
assim, o número ofi cial de registros 
vem numa crescente.

O País já está entre as nações 
com maior número de mortes pe-

la doença, fi cando atrás dos Esta-
dos Unidos (79.384), novo epicen-
tro mundial da Covid-19, Reino 
Unido (31,930), Itália (30.560), 
Espanha (26.621) e França 
(26.313), segundo ranking base-
ado nos dados compilados pela 
universidade numero.

Pacientes com Covid 19 internados em UTI de hospital privado na capital paulista

Brasil já contabiliza mais de
11 mil mortes por coronavírus
Segundo Ministério da Saúde, o número de mortes registradas nas
em 24 horas não indica quantas pessoas faleceram entre um dia e outro

Atualização

Edilson Dantas / O Globo

Os problemas de saúde 
mental estão aumentando 
durante a pandemia de Co-
vid-19 e o isolamento social 
forçado, segundo estudo da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj). Publi-
cado online pela The Lancet, 
embora ainda sem revisão, 
o levantamento revelou que 
casos de ansiedade e estresse 
mais do que dobraram, en-
quanto os de depressão tive-
ram aumento de 90%.

A pesquisa revela que as 
mulheres são mais propensas 
a sofrer com ansiedade e de-
pressão durante a epidemia, 
em especial as que continu-
am trabalhando, porque se 
sentem ainda mais sobrecar-
regadas acumulando tarefas 
domésticas e cuidados com os 
fi lhos em casa. Outros fatores 
de risco são a alimentação 
desregrada, doenças preexis-
tentes e a necessidade de sair 
de casa para trabalhar.

Pandemia faz 
casos de estresse 
e ansiedade mais 
que dobrarem

Saúde mental
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Cerca 20 mil potiguares já de-
vem ter se infectado com o novo 
coronavírus, aponta estimativa 
divulgada na última sexta-feira (8) 
pelo Imperial College de Londres, 
uma das principais instituições de 
pesquisa do mundo.

A estimativa do instituto cien-
tífi co, que analisou números de16 
Estados brasileiros, é de que 4,2 
milhões de pessoas estejam conta-
minadas em todo o Brasil.

Ainda de acordo com o estudo, 
o Rio Grande do Norte tem 0,56% 
da população contaminada. A mar-
gem de confi abilidade da pesquisa 
é de 95%. Desta forma, o número 
de potiguares infectados pode estar 
entre 14,7 mil e 23,7 mil.

Os números do Imperial Colle-
ge são 10 vezes maiores que o atual 
número de infectados no Rio Gran-
de do Norte. Dados da Secretaria 

Estadual de Saúde Pública (Sesap) 
registram 1.930 casos da doença. A 
disparidade pode estar relacionada 
com a capacidade da testagem. Até 
este domingo (10), apenas 7 mil 
pessoas foram testadas em territó-
rio potiguar. 

A pesquisa do instituto inglês 
mostra preocupação com a taxa de 
reprodução do contágio. Os dados 
mostram que a pandemia continua 
em aumento exponencial em todos 
os 16 Estados brasileiros analisa-
dos. Segundo os autores, o número 
de reprodução do Rio Grande do 
Norte é de 1,18. O número mais 
alto é observado no Pará, de 1,90.

O Imperial College alerta que a 
taxa está acima de 1 em todos esses 
Estados, o que indica que a epide-
mia ainda não está controlada. O 
número de reprodução – a medida 
da intensidade da transmissão – 

signifi ca que um indivíduo pode 
outro indivíduo. 

O Imperial College ressalta 

que, mesmo com o número de mor-
tes – 10.6711 óbitos até este domin-
go (10) –, o Brasil ainda passa por 

uma fase incipiente da epidemia. 
Com isso, afi rmam os pesquisa-
dores, os gestores públicos têm de 
adotar ações mais efetivas para o 
controle da infecção. 

“Embora a epidemia brasileira 
ainda seja relativamente incipien-
te em escala nacional, nossos re-
sultados sugerem que ações adicio-
nais são necessárias para limitar a 
propagação e impedir a sobrecarga 
do sistema de saúde”, escrevem os 
autores.

O Imperial College é um dos 
institutos de pesquisa mais concei-
tuados do mundo em modelagem 
matemática. A instituição, ainda 
em março, convenceu o primeiro 
ministro do Reino Unido, Boris 
Johnson, de que o isolamento so-
cial era a única medida possível 
para evitar um número catastrófi -
co de mortes no país.

O número de testes de coronaví-
rus contabilizados no Rio Grande do 
Norte era de 7.240 até o dia 10 de 
maio, segundo dados da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap). 
O resultado é um índice de testagem 
de 0,2 a cada 100 mil habitantes. O 
número mostra como os gestores de 
saúde estão longe de identifi car a 
real situação da Covid-19 dentro do 
território potiguar.

O índice de testagem potiguar 
está abaixo da média nacional, que 
é de 0,63 testes por 100 mil habi-

tantes, de acordo com dados do Mi-
nistério da Saúde. Ou seja, menos 
de 1% da população da população 
foi testada. O Estado tem 3,5 mi-
lhões de habitantes.

Do total de testes, 5.584 foram 
do tipo RT-PCR, através de análise 
genética, cuja confi rmação é obtida 
através da detecção do RNA do co-
ronavírus (SARS-CoV-2). Outros 
1.656 foram testes rápidos. É um 
análise da resposta imunológica do 
corpo em relação ao vírus.

De acordo com a Universidade 

de Oxford, na Inglaterra, que a 
verifi cou a capacidade de testagem 
para a Covid-19 de mais de 100 pa-
ís, nenhum governo conhece hoje 
o verdadeiro número de casos de 
pessoas infectadas com covid-19. 
“Tudo o que sabemos é o status da 
infecção daqueles que foram testa-
dos. Todos aqueles que têm uma 
infecção confi rmada em laboratório 
são contados como casos confi rma-
dos. Isso signifi ca que a contagem 
de casos confi rmados depende de 
quanto um país realmente testa. 

Sem teste, não há dados”, diz a 
pesquisa.

No Rio Grande do Norte, os 
diagnósticos para Covid-19 não são 
ofertados para toda a população. 
Segundo a nota técnica da Sesap 
do dia 28 de março, podem fazer a 
análise profi ssionais de saúde, pes-
soas com diagnóstico de síndrome 
gripal, idosos (igual ou superior a 
60 anos), cuidadores de idosos, pes-
soa portadora de doença crônica e a 
população de rua.

A expectativa é de que o Estado 

recebe uma nova remessa de testes 
ainda nesta semana. O Ministério 
da Saúde começou no último dia 
3 de maio a distribuição de 20 mi-
lhões de testes no país para a cha-
mada “testagem em massa”. Serão 
priorizadas pessoas do grupo de 
risco e outras, como profi ssionais 
de Saúde e da Segurança Pública. 
A metodologia de testagem, segun-
do ele, está sendo feita pelo Institu-
to Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE). O instituto é que vai 
defi nir quem vai ser testado. 

RN tem 1.919 casos confi rmados de Covid-19 até este domingo (10)

Nova pesquisa estima pelo menos 20 mil 
contaminados pelo coronavírus no RN

Menos de 1% da população passou por testagens da Covid-19

Levantamento feito pelo Imperial College, de Londres, mostra que número de contágios pode ser até 10 vezes maior que os 
números oficiais no Rio Grande do Norte; taxa de testagem potiguar é de 0,2 análises de Covid-19 para cada 100 mil pessoas

Saúde

Reuters/Agencja Gazeta 

O Governo do Estado apresen-
tou a proposta para reajuste do 
piso salarial dos professores da re-
de estadual de Educação.  O paga-
mento será parcelado da seguinte 
forma: 3% no mês de junho, 3% em 
outubro e 6.36% em dezembro, to-
talizando o acumulado de 12,84%. 

O aumento será aplicado na 
remuneração de ativos, aposenta-
dos e pensionistas, sem distinção. 
A proposta havia sido apresentada 
em reunião na última quinta-feira 

(07) pela gestão da Secretaria de 
Estado da Educação, da Cultura, 
do Esporte e do Lazer (SEEC) em 
reunião com a direção do Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação no 
Rio Grande do Norte (Sinte).

Durante a reunião da última 
quinta, a SEEC também apre-
sentou a forma de pagamento do 
retroativo, que será em 11 parce-
las com início em 2021. De acordo 
com a proposta, 40% do retroativo 
será pago em seis parcelas iguais, 

de fevereiro a julho, e os 60% res-
tantes serão pagos, também, em 
cinco parcelas iguais, de agosto a 
dezembro.

Acatada a proposta, um proje-
to de lei será encaminhado à As-
sembleia Legislativa para que seja 
aprovado o reajuste. No texto, a  
Secretaria de Educação informou 
que será incluído um parágrafo 
que instituirá a data-base dos 
educadores. A proposta é fi xar o 
reajuste para o mês de janeiro. Proposta que será encaminhada para Assembleia é de aumento de 12,84%

Governo vai encaminhar à ALRN 
reajuste do piso da educação

Salário

José Aldenir/AgoraRN
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O Hospital Dr. Luiz Antônio 
(Liga), no bairro das Quintas, em 
Natal, prevê fi nalizar suas obras 
para receber pacientes com Co-
vid-19 no fi nal do mês de maio, 
segundo informações da assessoria 
da Secretaria de Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte (Sesap). 

Serão instalados 20 leitos pa-
ra Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e outros 20 para enfermaria. 
Contrato terá validade de 6 meses 
e um valor total de R$ 40 milhões

Ainda segundo a Sesap, nesta 
primeira fase, os leitos serão dire-
cionados, preferencialmente, ao in-
ternamento de pacientes oncológi-
cos com Covid-19 ou com suspeita 
da doença. 

Caso seja necessário, a segunda 

fase será aplicada com leitos des-
tinados para pacientes em geral, 
suspeitos ou confi rmados com o 
novo coronavírus. .

O setor fi cará em um galpão 
anexo ao hospital, não havendo 
continuidade física com ele. De 
toda forma, as equipes utilizam 
equipamentos de produção indi-
vidual (EPIs) para se proteger e 
evitar qualquer contaminação. Os 
médicos, enfermeiros, fi sioterapeu-
tas e nutricionistas que atuarão no 
local estão recebendo treinamentos 
atualmente e não irão ter contato 
com doentes de outras de outras 
unidades.

Os leitos fazem parte da fase 01 
do convênio fi rmado, por meio de 
Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) entre o Governo do Estado e 
a Liga Norte-rio-grandense Contra 
o Câncer. O convênio foi publicado 
na edição extra do Diário Ofi cial do 
Rio Grande do Norte do dia 26 de 
abril.

Esse acordo prevê a transfe-
rência de recursos públicos com o 
objetivo de incremento e disponi-
bilização à rede estadual de saúde 
pública de até 60 novos leitos hos-
pitalares destinados ao enfrenta-
mento da Covid-19. Os demais 20 
leitos só serão construídos caso a 
Sesap considere necessário, obe-
decendo uma lógica progressiva 
de abertura, com vistas à raciona-
lização da despesa pública. Estes, 
serão abrigados na Policlínica, sede 
da Liga no bairro do Alecrim. Secretário de Sáude, Cipriano Maia: ampliação dos leitos para pacientes críticos 

Hospital da Liga prevê iniciar atendimento 
de pacientes com Covid-19 até o fim do mês
Serão instalados 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 20 para enfermaria em nova ala do Hospital Dr. Luiz 
Antônio, na Zona Oeste de Natal; contrato com o Governo do Estado terá validade de 6 meses e valor total de R$ 40 milhões

Saúde

José Aldenir/AgoraRN

A Prefeitura de Natal vai 
utilizar os serviços de empresa 
especializada em sepultamento e 
cremação de corpos. O contrato, 
com dispensa de licitação, foi publi-
cada no Diário Ofi cial do Município 
(DOM) da sexta-feira (8).

Na próxima semana, haverá 

uma reunião sobre o início do ser-
viço. 

O valor destinado é de R$1,45 
milhão, a ser contratado e pago 
conforme a evolução de acordo com 
o quadro de mortalidade. Natal 
registra 21 mortes causas para Co-
vid-19 até este domingo (10).

Contrato para empresa especializada em cremação será de R$ 1,4 milhão

Prefeitura do Natal 
vai contratar empresa 
para cremar corpos

Serviço

José Aldenir/AgoraRN

O uso de máscara nas vias pú-
blicas, transportes coletivos e par-
ticulares e nos estabelecimentos 
comerciais passa a ser obrigatório 
em São Gonçalo do Amarante a 
partir da próxima segunda-feira 
(11). 

A medida publicada no Jornal 
Ofi cial do Município (JOM) desta 
sexta-feira (8) é por tempo indeter-
minado, para o combate à pande-
mia do novo coronavírus. 

Os estabelecimentos que execu-
tam atividades essenciais deverão 
afi xar cartazes informativos sobre 
o uso correto da máscara e impedir 
a entrada e permanência de pesso-
as que não estiverem usando.

O descumprimento acarre-
tará a suspensão do Alvará de 
Localização e Funcionamento. 
Já as pessoas que resistirem à 
medida, a Guarda Municipal fi ca 
autorizada, após segunda ordem, 
fazer o devido Auto de Infração 
com aplicação de multa nominal 
no valor de R$ 120 encaminhada à 
Dívida Ativa da Secretaria.

O uso de máscaras de proteção 
facial já é obrigatório em diversas 
cidades do Rio Grande do Norte. A 
medida é válida em Natal, Mosso-
ró, Parnamirim e Macaíba.

Em Natal, o uso da proteção da 
face passou a ser obrigatório desde 

o dia 30 de abril de 2020.
O decreto municipal 11.953 de 

29 de abril coloca em prática novas 
regras não só para o transporte por 
ônibus, mas também para táxis e 
carros por aplicativo.

De acordo com a Prefeitura do 
Natal, cabe ao  Procon e à Secre-
taria Municipal de Meio Ambien-
te e Urbanismo (Semurb) fi cam 
responsáveis pela fi scalização do 

cumprimento da norma, orien-
tando empresários, motoristas e 
passageiros a usar a máscara, mas 
se ainda sim houver necessidade, a 
Polícia Militar será chamada.

Além disso, desde o dia 7 de 
maio, o uso de máscaras é obriga-
tório em todo o território potiguar. 
O decreto estadual que estendeu o 
isolamento social até 20 de maio 
traz a regra para o uso da proteção.

Quem descumprir a medida e não usar a máscara poderá pagar multa de R$ 120

Uso de máscaras em via pública se 
torna obrigatório em São Gonçalo

Medida

José Aldenir/AgoraRN
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Ana Lourdes Bal
Repórter

“Para seres sociais como nós, 
é um desafi o fi car em isolamento 
social. Quando cada um está confi -
nado em seu próprio espaço, vem a 
tona tudo aquilo que há de melhor 
e pior em nós, e assim, se refl etem 
no seio familiar”, diz Beatriz De 
Breyne, psicóloga de Natal. Com 
a pandemia e a necessidade de fi -
carmos todos em casa, a convivên-
cia familiar é algo mais constante, 
afi nal, boa parte da população não 
está trabalhando nem estudando.

Segundo a psicóloga, em um 
momento delicado como este, se 
abre passagem para a possibili-
dade de se entregar ao medo, a 
ansiedade e a depressão, principal-
mente para aqueles que já vinham 
de processos mentais adoecedores, 
mas também surge a possibilidade 
de resiliência. “Para nos reinventar 
e ressignifi car, e assim, repensar 
acerca dos sentidos e signifi cados 

da nossa vida, sobre o que realmen-
te é importante e do que realmente 
queremos para a nossa vida”, ex-
plica.

Beatriz De Breyne destaca a 
importância do atendimento psi-
cológico on-line, tanto para os que 
podem pagar por isso e para os que 
ainda não tem recursos. “Isso pode 
ajudar as pessoas a elaborarem e 
lidarem com aquilo que as afeta, 
desde a ansiedade e depressão que 
estão muito elevados nesse mo-
mento, como também a situações 
de trauma que possam ocorrer da-
qui para o futuro”, diz.

“Certamente, essa pandemia 
não é a última que nos perpassa-
rá, virão outras, devido as nossas 
tendências a aglomerações, glo-
balização e contatos com animais 
silvestres. Então é importante que 
nós consigamos aprender com is-
so e desenvolver estratégias mais 
efi cientes para outras futuras 
pandemias, precisamos estar pre-
parados”, fala Beatriz. “Já a nível 

individual existe a possibilidade de 
as pessoas simplesmente “esquece-
rem” o que aconteceu e retornarem 
as suas vidas “normalmente” até 
que um próximo problema des-
sa ordem apareça, mas também 
é possível que as pessoas saiam 

mais conscientes, realistas e pre-
paradas, orientadas e decididas a 
buscar aquilo que ressignifi caram 
durante a crise”, continua.

O brasileiro é bastante conhe-
cido por ser carinhoso. Correlacio-
nado com isso, está a questão do 

abraço, que teve é algo que está sen-
do evitado durante o tempo de isola-
mento social, como uma forma para 
evitar o contágio do coronavírus. “A 
questão de hábito que o brasileiro 
tem com os abraços, talvez venham 
a se diminuir devido a realidade 
que a pandemia trouxe, todavia 
isso é algo de ordem cultural. Pode-
mos aprender outras maneiras de 
demonstrar afeto, mas duvido que 
isso seja extinto, acho que logo todos 
estarão se abraçando novamente 
mesmo que com um pouco mais de 
receio e cuidado”, diz.

“Nesse momento é importante 
que cada um cuide de sua saúde 
física e mental, fazendo a sua parte 
para evitar a propagação do vírus. 
Estamos lidando com algo invisível 
a olho nu e que não temos muito 
conhecimento, mas contanto que 
cada um faça a sua parte, talvez 
consigamos diminuir a possibilida-
de de traumas e sofrimentos ainda 
maiores. Juntos somos mais for-
tes!”, encerra ela.

Já o fi lósofo Jocian Anthon ex-
plica que a pandemia escancarou 
vários aspectos pessoais por nos 
tornar mais próximos daqueles 
que convivem conosco, havendo um 
maior estreitamento das relações, 
porém, nós também exacerbamos 
nosso estresse emocional e a irrita-
bilidade.

“Nós já tivemos outras pande-
mias. Houve uma pandemia em 
1918, da gripe espanhola. Houve 
também no XIV com a peste bubô-

nica, dizimou dois terços da Euro-
pa. Em 1974, aqui no Brasil, nós 
tivemos um surto de meningite, 
onde as pessoas tiveram que usar 
máscaras e se isolarem por alguns 
dias em nosso país, mas nada se 
compara ao atual estágio, porque 
nós estamos vivenciando uma pan-
demia online”, explica Jocian. “A 
sociedade planetária. O mundo se 
transformou em uma aldeia e as 
distâncias se exauriram. Hoje, o 
que acontece na China, na Tailân-

dia, no Camboja, na Argentina, no 
Chile, na França, no Brasil, todo o 
mundo sabe de um modo instantâ-
neo”, continua.

Sobre relações humanas, ele 
diz que precisamos ressignifi car os 
valores. “A pandemia trouxe a tona 
o problema do nosso consumismo 
desenfreado e a da falta de huma-
nismo”, diz o fi lósofo. Ele também 
diz que o futuro depende muito da 
nossa transformação pessoal, da 
nossa atitude.

“Alguns analistas a mais de 
dez vinte anos já falavam aí, não 
da questão da pandemia, mas 
falavam de processos envolvendo 
problemas ambientais, como ma-
remotos ou terremotos. Esses são 
quadros um pouco catastrófi cos, 
mas precisamos estar conscien-
tes. A gente precisa ressignifi car 
o modo como encaramos a vida. 
Se nós encararmos a vida ou a 
existência, as pessoas com maior 
atenção. Precisamos nos unir, 

na verdade. Aqui no Brasil, essa 
pandemia tá fazendo o que as 
pessoas fi quem se digladiando en-
tre esquerda e direita. No Fla-Flu 
ideológico sem sentido, quando 
na verdade, deveríamos nos unir. 
O momento atual é delicado, mas 
que exige que nós tomemos uma 
atitude mais humana, mais in-
tegrativa. Precisamos nos huma-
nizar, se a gente quiser ter um 
futuro digno de ser vivido aqui no 
planeta”, encerra.

Atendimento psicológico on-line pode auxiliar durante o período de quarentena

Psiquiatra Renato Mancini

Isolamento social pode trazer o que há 
de melhor e pior em nós, diz psicóloga 

“O mundo se transformou em aldeia”, aponta filósofo 

Segund Beatriz De Breyne, a pandemia de coronavírus poder abrir passagem para a possibilidade de as pessoas se entregarem 
ao medo, à ansiedade e depressão; cuidados com a saúde mental também necessários para superar o período de isolamento

Mente Sã

Reprodução  / Getty Images

Reprodução /Arquivo Pessoal

Diante do novo quadro de pre-
sença do vírus da Covid-19, em 
expansão no mundo e agora se 
alastrando pelo Brasil, cada vez 
mais as pessoas serão obrigadas a 
viver isoladas para se proteger do 
contágio. Esse cenário está mudan-
do hábitos e deixando as pessoas 
mais ansiosas. Psiquiatras e psicó-
logos afi rmam que é preciso que as 
famílias criem formas de proteção 
também para a saúde mental.

“A situação é muito grave e 
as pessoas precisam ter cuidado 
umas com as outras, mas sempre 

evitando o alarmismo”, afi rmou o 
psiquiatra Renato Mancini. Ava-
liando a evolução brasileira da Co-
vid-19 e a necessidade de encarar 
o isolamento social como forma de 
quebrar a cadeia de transmissão 
do vírus, o psiquiatra diz que “é 
preciso preocupar-se com os mais 
idosos, recomendar o isolamento 
deles, mas ajudá-los a enfrentar o 
momento”, disse.

Para Mancini, uma atividade 
que pode ajudar a minimizar o 
impacto do isolamento social entre 
idosos é a busca por medidas práti-

cas. “Auxiliá-los a usar aplicativos 
de pedir refeições, por exemplo”, 
disse o psiquiatra. “Colocar os 
netos para gravar vídeos para os 
avós, conversar com eles pelo apli-
cativo, cada um em sua casa, são 
medidas que podem inclusive auxi-
liar também nas atividades com as 
crianças”, afi rma o médico.

Com a agenda carregada no 
consultório, ele próprio teve de re-
comendar à sogra que fi casse isola-
da. “Falei pra ela:  eu te amo, mas 
você tem de ir para a sua casa”, 
afi rmou. “Eu continuo trabalhan-

do, tendo contato com as pessoas 
e para te proteger você tem de ir 
para sua casa", contou. 

Para Mancini, as pessoas mais 
idosas têm difi culdade em lidar 
com a tecnologia e os mais jovens 
podem ajudar muito neste sentido. 
“Neste momento, quando a gente 
está sendo obrigado a se isolar, as 
ferramentas são uma oportunida-
de legal para um uso saudável. Os 
netos podem ensinar os avós a usar 
apps para fazer compras, fazer li-
ves com as crianças, em vez de fi car 
nas redes sociais", encerrou.

Psiquiatra sugere 'busca de conexão' para suportar isolamento 
Medida
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 Apesar de a economia ter desacelerado, empresas seguem abrindo 
vagas para período integral ou para cargos em projetos temporários

Reprodução

SAIBA COMO PROCURAR 
EMPREGO DURANTE A 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

FAÇA UM CRONOGRAMA 
PARA A BUSCA DE EMPREGO

FAÇA CURSOS ON-LINE

USE AS REDES SOCIAIS PARA 
FORTALECER SUAS CONEXÕES

Estabeleça um período deter-
minado para trabalhar nessa bus-
ca diariamente, com horário para 
começar e para terminar. Defi na 
um cronograma detalhado para 
as suas ações e acompanhe seu 
progresso, avaliando o que tem 
dado certo e o que precisa ser me-
lhorado. Em vez de se candidatar 
para todas as vagas possíveis, sem 
pensar, concentre seus esforços em 
alavancar sua rede de contatos pa-
ra conseguir oportunidades adicio-
nais que façam sentido para você.

Use seu tempo livre para fa-
zer cursos online que lhe permi-
tam expandir suas qualifi cações e 
aprender novas habilidades. Ter 
algumas certifi cações em seu cur-
rículo será útil ao se candidatar a 
novas funções. Várias empresas de 
aprendizado online estão oferecen-
do treinamentos e cursos profi ssio-
nais de graça.

Este período de isolamento so-
cial é uma boa oportunidade para 
fazer novas conexões e reviver as 
antigas. Entre em contato com 
amigos, mentores e ex-colegas de 
trabalho para ver se eles conhecem 
alguém que esteja contratando ou 
empresas com vagas abertas. Pro-
cure pessoas e profi ssionais que 
você admira para iniciar conversas 
e participe de eventos e bate-papos 
online sobre temas que envolvam 
carreira e trabalho.

SEJA PACIENTE COM 
PROCESSOS MAIS LENTOS

SEJA FLEXÍVEL E 
CONSIDERE 
OPORTUNIDADES 
TEMPORÁRIAS

Tente ser paciente consigo 
mesmo e com os empregado-
res. Este é um momento difí-
cil para todos, e as empresas 
também estão enfrentando 
desafi os ao passar por tantas 
mudanças em tão pouco tem-
po. Os processos talvez sejam 
mais lentos que o normal, 
esteja preparado para lidar 
com isto. 

Que tal considerar 
trabalhos com contratos 
temporários ou como fre-
elancer neste período? Se 
for a primeira vez que você 
entra no ramo de freelan-
cers, faça um balanço de 
suas principais habilidades 
transferíveis e, em seguida, 
procure oportunidades para 
aproveitá-las de uma forma 
diferente. 

Pense em uma paixão ou 
em uma possível carreira 
paralela que você ainda não 
explorou. Como você pode 
transformar essa atividade 
em um emprego de meio 
período ou em uma oportu-
nidade freelancer? Seja ágil 
o sufi ciente para mudar seu 
curso conforme necessário.

RENOVE O CURRÍCULO 
E SEUS PERFIS ONLINE

PREPARE-SE PARA 
PARTICIPAR DE ENTREVISTAS 
VIRTUALMENTE E COMEÇAR 
A TRABALHAR COMO 
FUNCIONÁRIO REMOTO

Aproveite o tempo para re-
formular seu currículo e perfi s 
online para destacar suas re-
alizações, formação, paixões e 
habilidades profi ssionais. Dedi-
que-se a desenvolver sua marca 
pessoal e uma boa narrativa de 
sua história, para dar às empre-
sas e recrutadores uma ideia da 
sua missão. Isso irá diferenciar 
você dos outros candidatos. 
Além disso, ao se candidatar às 
vagas, leia a descrição do traba-
lho cuidadosamente para mos-
trar as habilidades específi cas 
que correspondem à descrição 
do trabalho.

Enquanto estamos todos 
mantendo o distanciamento so-
cial, fazer entrevistas virtuais 
será a regra. Portanto, esteja 
preparado. Vista-se adequada-
mente, como se estivesse indo 
de fato visitar o escritório da 
empresa. Organize o ambiente 
e encontre um lugar silencioso, 
livre de barulho e bagunça e 
bem iluminado. Adiante-se e já 
comece a baixar e testar plata-
formas de vídeo como o Zoom 
ou o Google Hangouts para 
garantir que sua entrevista 
ocorra sem problemas.

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

Rua Dr. Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL – RN CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 
Processo: 0876079-60.2018.8.20.5001                   Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)  
Autor: BANCO J. SAFRA S.A                                   Réu: ROBERTO CURINGA DE SOUZA  
CITANDO: ROBERTO CURINGA DE SOUZA, brasileiro, CPF/MF nº 008.299.814-03 , em LUGAR INCERTO e NÃO 
SABIDO, por todos os atos e termos da ação a seguir identificada.  
FINALIDADE: Citação de ROBERTO CURINGA DE SOUZA, brasileiro, CPF/MF nº 008.299.814-03 , para, no prazo de 
15(quinze) dias, apresentar sua defesa, e para, em (05) cinco dias, depositar o valor da dívida, conforme decisão prolatada 
e diante da petição inicial que se encontram na Secretaria desta 10ª Vara Cível à disposição dos interessados. 
ADVERTÊNCIA: Inocorrendo o pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 
do credor fiduciário. (art. 56 da Lei 10.931/2004), ou não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial que se encontra na Secretaria desta 10ª Vara Cível à 
disposição dos interessados. Em caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV, do CPC. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que 
a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de 
Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o 
código código 18121119250170600000034235267 (petição inicial) e o código 18121307544171100000034238595 (decisão 
proferida) , sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser 
inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  
 

NATAL/RN, 12 de dezembro de 2019 
 

MÁDSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES 
Juiz de Direito em Substituição Legal 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06  

 

   
 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

 

AVISO AOS LICITANTES - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 02610007.003669/2019-11 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Rio Grande do Norte - EMATER-RN, torna público que realizará no dia 20/05/2020, às 10:30 
horas (horário de Brasília/DF), PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Lote, 
objetivando a aquisição de materiais de construção, visando a implantação de sistemas de 
reúso de águas cinzas, conforme especificações constantes no Edital. Maiores informações com a 
CPL/EMATER, através do e-mail: cplemater.rn@gmail.com. O Edital está disponibilizado no site: 
www.licitacoes-e.com.br sob o nº. Licitação 810707. 
 

Natal, 08 de maio de 2020
Wadme Inacio Bezerra - PREGOEIRO

AVISO DE ALTERAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2020

O Pregoeiro do Município de Fernando Pedroza/RN, informa a todos os interessados 
que a Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, do tipo menor 
preço unitário, tendo por OBJETO: aquisição de material didático e pedagógico 
proveniente do Programa PAR, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, do Município de Fernando Pedroza/RN, que o 
edital sofreu alterações no termo de referência, dessa forma fica alterado a data de 
abertura do certame, ficando alterada a sua data de abertura para o dia 
22/05/2020, às 09h:00min. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no 
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br no endereço eletrônico: 
cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min 
às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 08 de Maio de 2020
WILK JACKSON ASSUNÇÃO - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

 
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 ordinário. 
Solicitante: a Sra. JANINE DE MACEDO ALAPONT, brasileira, divorciada, comerciante, portadora do CPF/MF n° 
453.561.300-15, RG n° 5031973737, residente e domiciliada na Rua Tatuí, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na 
OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.  
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tatuí, com acesso pela Rua Cardeal Vermelho, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 312,12m² (trezentos e doze metros e doze decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.022.11.1934.0000.8, e sequencial número 
1.008284.0, CEP: 59.178-000. tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao 
Norte, do ponto P01 ao P02 com 26,00m com o Sr. Gabriel Rafael Ferrara; Ao Leste, do ponto P02 ao P03 com 12,00m com 
o a Rua Tatuí; Ao Sul, do ponto P03 ao P04 com 26,00m com o Sr. João Paulo; Ao Oeste, do ponto P04 ao P01 com 12,00m 
com a Pousada Império do Sol. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA-RN sob o n° RN20190269051.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 30.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João Paulo, a Pousada Imperio do Sol, o Sr. Gabriel 
Rafael Ferrara, 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, 11.05.2020 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

B FERREIRA MEIRELES, inscrita no CNPJ/MF sob o N.° 02.185.236/0001-75, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a seguinte licença: Renovação de Licença de Operação - RLO para Extração Mineral de Granito 
em uma Área de 1,67 ha, volume 8.000 m³/mês, na Fazenda Serrinha SN, CEP 59.298-899, Distrito de 
Serrinha, no município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte. 

Bernardino Ferreira Meireles 
Sócio Administrador
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A terceira fase da campanha 
acontece 11 de  maio até 6 de 
junho dividido em duas etapas. 
Pessoas com defi ciência, profes-
sores da rede pública e privada, 
crianças de 6 meses a menores de 
6 anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias), e pessoas de 55 anos a 
59 anos de idade serão o público 
alvo desta terceira fase da vacina-
ção contra infl uenza, vacina que 
protege dos vírus causadores de 
gripes como infl uenza A(H1N1), 
A(H3N2) e Infl uenza B. Para evi-
tar aglomerações, o público alvo 
será dividido em dois grupos nesta 
etapa da vacinação.

Nesta etapa da campanha, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) disponibilizará doses que 
serão distribuídas nas 63 salas de 
vacinação das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). 

Vaneska Gadelha, chefe do Nú-
cleo de Agravos Imunopreveníveis 
da SMS alerta que “Imunizar essa 
população é garantir imunidade 
as gerações futuras. Vale ressaltar 
que o cartão de de vacina é algo 
indispensável no momento da va-
cinação, principalmente por essa 
terceira fase se tratar de crianças, 
gestantes e puérperas. Devemos 
ter uma atenção especial para este 
público”  fi naliza Vaneska.

A primeira da fase da campa-

nha de Infl uenza foi destinada ao 
público idoso, a partir de 60 anos e 
aos profi ssionais da saúde. Natal 
conseguiu atingir a meta em ape-
nas cinco dias vacinando 90% do 
público idoso. 

Na segunda etapa da campa-
nha contra infl uenza, profi ssionais 
das forças de segurança e salva-
mento, portadores de doenças crô-
nicas, caminhoneiros, motoristas 
de transporte coletivo e portuários, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 15 a 21 
anos sob medidas socioeducativas 
e população privada de liberdade 

foram o público-alvo. Até o fi nal 
da campanha, o município estima 
atingir 250 mil pessoas em 2020.

As companhias aéreas estão 
sendo fortemente afetadas pelas 
consequências do novo coronavírus 
em todo o mundo. Entre lockdowns, 
confi namentos e fechamento de 
fronteiras, não sobram muitos moti-
vos para viajar. No Brasil, a situação 
não é diferente. Em março, primeiro 
mês com impactos da pandemia pa-
ra o setor no país, a quantidade de 
passageiros foi 35,5% menor do que 
o mesmo período de 2019.

Com o recuo, o volume de pes-
soas que realizaram voos domésti-
cos em março deste ano foi o menor 
desde 2009, quando 4,181 milhões 
de viajantes embarcaram em voos 
no território nacional.

O Brasil teve 4,994 milhões de 
passageiros domésticos em mar-
ço deste ano e 7,940 milhões no 
mesmo mês em 2019. A queda é a 

maior já registrada na comparação 
entre os meses de março de cada 

ano. Os dados são da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac).

Até o fi nal da campanha, Natal estima vacinar 250 mil pessoas em 2020

Brasil teve 4,994 milhões de passageiros domésticos em março deste ano

Nova etapa da campanha nacional 
contra a gripe inicia em 11 de maio

Venda de passagens aéreas em 
março é a menor desde 2009

Imunização terá como público alvo as pessoas com deficiência, crianças de 
6 meses até 6 anos, professionais da educação, gestantes e as puérperas

Vacinação

Prejuízo

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

De 11 até 17 maio– exclusivo para 
crianças de 6 meses a menores de 6 
anos, pessoas com defi ciência, gestantes 
e puérperas (mulher em período pós-par-
to) até 45 dias. 

De 18 de maio até 06  de junho 
– exclusivo para pessoas de 55 anos 
a 59 anos de idade e professores da 
rede pública e privada.

DATAS

 
 
 
 
 

E D I T A L 
(Prazo 15 dias) 

 
            Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação 
pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado à Av. Rio 
Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas, atendendo 
ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária, empresa Cirne Empreendimentos Imobiliários Ltda., do terreno 
medindo 3.800,11m²/Carta de Aforamento nº 21.701, localizado no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, no qual 
se acham edificados os prédios, comercial nº 464 da Avenida Presidente Bandeira, e, residenciais nºs 1400 da Avenida 
Coronel Estevam e 1393 da Rua Leonel Leite, pelos atos registrais lançados na matrícula nº 64.222, vem por meio deste, 
convocar o Sr. Olinto Gomes, confrontante do limite leste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou ocupantes a qualquer 
título, face a indicação da Requerente Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar desta publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do terreno indicado, com 
levantamento topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Francisco das Chagas dos Santos – CREA-CONFEA 
2101807602, conforme ART nº RN20190273894 do CREA apresentada. Informando que, segundo o determinado na lei  
adiante mencionada, o Embargo (não concordância) dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado apenas, se ocorreu 
invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no prazo determinado (15 
dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004 
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                       da Comarca de Natal/RN         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

SUSPENSÃO - PP/SRP Nº 017/2020

O Pregoeiro de Areia Branca comunica a suspensão do PP/SRP N.º 017/2020 - Aquisição de 
Material de Limpeza e Higiene, que estava marcado para ser realizado em 19/05/2020 as 08:30 
horas. Motivo - readequação no Termo de Referência. Maiores informações através do e-mail 
licitacoesab@gmail.com.

Areia Branca/RN, em 08 de maio de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro
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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 ordinário. 
Solicitante: a Sra. CLARISSA ZUCKERMAN BILESKI, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG n° 8020709328, inscrita 
no CPF/MF sob o n° 470.808.330-00, residente e domiciliada na Rua do Morro, n° 67, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, vem 
através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Condor, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178 -000, 
com 2.225,23m² (dois mil, duzentos e vinte e cinco metros e vinte e três decímetros quadrados), imóvel com cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.016.02.0262.0000.0 e sequencial número 
1.0006826, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- 
Partindo do Vértice inicial, V1, com Datum: SIRGAS 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.310.415 e E= 273.665, 
seguindo com distancia de 0,38m e azimute de 188°39’10’’ chega-se ao vértice V2, seguindo com distancia de 2,01m e 
azimute de 199°43’04’’ chega-se ao vértice V3, seguindo com distancia de 26,95m e azimute de 206°34’48’’ chega-se ao 
vértice V4, confrontando nestes trechos com Rua das Pedrinhas. Seguindo com distancia de 14,24m e azimute de 284°35’01’’ 
chega-se ao vértice V5, seguindo com distancia de 29,52m e azimute de 277°23’39’’ chega-se ao vértice V6, seguindo com 
distancia de 0,35m e azimute de 358°59’08’’ chega-se ao vértice V7, seguindo com distancia de 1,77m e azimute de 
269°21’00’’ chega-se ao vértice V8, confrontando nestes trechos com Rua do Condor. Seguindo com distancia de 36,82m e 
azimute de 359°24’15’’chega-se ao vértice V9, confrontando neste trecho com Clarissa Zuckerman Bileski. Seguindo com 
distancia de 50,58m e azimute de 81°48’46’’, chega-se ao vértice V10, confrontando nesse trecho com Valmir José da Costa. 
Seguindo com distancia de 6,30m e azimute de 177°19’02’’, chega-se ao vértice V11, seguindo com distancia de 5,01m e 
azimute de 190°57’26’’, chega-se ao vértice V12, confrontando nesses trechos com Ivan Sergio Rodrigues Bulcão. Seguindo 
com distancia de 12,34m e azimute de 194°19’11’’, chega-se ao vértice V13, seguindo com distancia de 11,86m e azimute 
de 100°37’53’’ chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando nestes trechos com Maria Gecleide de Moura, totalizando uma 
área de 2.225,23m² e um perímetro e 198,13m. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA/RN n° 
RN20170114294. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 252.000,00. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Gecleide de Moura, 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, 11.05.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE DE OPERAÇÃO – LRO
 
AGRICOLA POTIGUAR  LTDA,  CNPJ nº. 27.541.340/0001-86, torna público que recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Li-
cença Regularização de Operação – LRO de numero 2018-117862/TEC/LRO-0010, com validade 
até  15/05/2020 em favor de atividade de agricultura irrigada, Localizado no sitio São Sebastião, 
Jandaíra/RN.

 
CARLOS MARTI SOUSA

Sócio (a) Gerente

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
AGRICOLA POTIGUAR  LTDA,  CNPJ nº. 27.541.340/0001-86, torna público que esta reque-

rendo ado Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema as sequintes  Licenças:

Licença Simplifi cada –LS,  para a atividade de agricultura irrigada,  numa área de 50 ha, Loca-
lizado no Sitio São Sebastião, Jandaíra/RN.

 Licença Simplifi cada –LS,  para a atividade de agricultura irrigada,  numa área de 35 ha, Loca-
lizado no Sitio Aldimar, Jandaíra/RN.

CARLOS MARTI SOUSA
 Sócio (a) Gerente
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Após uma semana internado 
com sintomas da covid-19, o es-
critor Sérgio Sant’Anna morreu 
aos 78 anos, na madrugada deste 
domingo (10), no Rio de Janeiro. 
Consagrado contista e quatro ve-
zes vencedor do prêmio Jabuti, 
Sant’Anna teve a morte confi rma-
da pelo Hospital Quinta D’or e por 
postagens de familiares em redes 
sociais.

Irmã de Sérgio, a também es-
critora Sonia Sant’Anna já havia 
comunicado a seus seguidores no 
Facebook que o contista foi inter-
nado no último dia 3 com sintomas 
da covid-19. Sonia confi rmou in-
formações de que o escritor estava 
sedado e usava respirador.

Em uma postagem de ontem, 
ela havia agradecido o apoio de 
amigos e informado que a situação 
pulmonar dele era estável, apesar 
de os rins não estarem responden-
do bem, o que determinou uma 
diálise. Na manhã deste domingo, 
Sonia voltou à rede social para 
comunicar que o irmão havia mor-
rido.

Sérgio Sant’Anna teve sua obra 
traduzida para o alemão, italiano, 

francês e tcheco, além de ter sido 
adaptada para o cinema.

Nascido no Rio, em 1941, Sér-
gio Sant’Anna havia completado 
50 anos de carreira em outubro 
passado. Seu primeiro livro de con-
tos, “O sobrevivente”, foi publicado 
por conta própria, com o dinheiro 
emprestado do pai. O sucesso veio 
logo em seguida, mas o fi lho nunca 
o pagou de volta. No ano anterior, 

ele havia participado de passeatas 
de Maio 68, em Paris, onde estuda-
va ciências políticas graças a uma 
bolsa de pós-graduação, e da Pri-
mavera de Praga. 

Desde então, o autor se mante-
ve em atividade, tendo publicado 
seu último livro - Anjo Noturno - 
em 2017. A obra foi premiada pela 
Associação Paulista de Críticos de 
Arte (APCA). 

O artista plástico Abraham Pa-
latnik, de 92 anos, morreu no últi-
mo sábado (9) vítima da covid-19, 
no Rio de Janeiro. Ele estava in-
ternado desde o dia 29 de abril, no 
Hospital Copa Star, em Copacaba-
na.

Nascido em Natal, no Rio Gran-
de do Norte, Palatnik se tornou um 
dos maiores nomes na arte cinéti-
ca, estética relacionada à luz e mo-
vimento, mesmo que essa defi nição 
fosse contestada ao longo de sua 
carreira. Na juventude, estudou 
engenharia na Palestina, durante 
os anos 1930 e 1940 e mais tarde se 
mudou para o Rio. Também desen-
volveu trabalhos com internos do 
hospital psiquiátrico do Engenho 
de Dentro. 

Em 1951, na primeira Bienal 
de São Paulo, ele chamou a aten-
ção com uma tela com formas que 
se moviam como peixes em um 
aquário. Ele também integrou o 
Grupo Frente, com Ivan Serpa, 
Ferreira Gullar, Mário Pedrosa, 

Franz Weissmann, Lygia Clark e 
outros nomes dessa geração.

Palatnik sempre teve a pintura 
como referência, mesmo ao criar 
seus aparelhos cinecromáticos 
mecanizados (como aquele da 1.ª 
Bienal). E ela voltava a afi rmar 
sua primazia nas obras em acrílica 

sobre madeira da recente série W, 
que, de certa forma, revisita as te-
las em óleo sobre ripas de madeira 
do fi nal dos anos 1970 e começo da 
década de 1980 – que registram 
experiências radicais com cartões 
e metais cortados com precisão ci-
rúrgica.

Consagrado contista e quatro vezes vencedor do prêmio Jabuti

Nascido em Natal, Palatnik se tornou um dos maiores nomes na arte cinética

Escritor Sérgio Sant’Anna morre 
no Rio com sintomas de Covid-19

Artista plástico potiguar Abraham 
Palatnik morre aos 92 anos 

Após uma semana internado com sintomas da covid-19, o escritor Sérgio 
Sant’Anna morreu aos 78 anos, neste domingo (10), no Rio de Janeiro

Luto

Perda

Reprodução/ Divulgação

Reprodução/ Divulgação

 
 
 
 
 

E D I T A L 
(Prazo 15 dias) 

 
                          Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN 
(nomeação pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado à 
Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas, 
atendendo ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária, empresa Cirne Empreendimentos Imobiliários Ltda., do 
terreno medindo 3.800,11m²/Carta de Aforamento nº 21.701, localizado no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, 
no qual se acham edificados os prédios, comercial nº 464 da Avenida Presidente Bandeira, e, residenciais nºs 1400 da 
Avenida Coronel Estevam e 1393 da Rua Leonel Leite, pelos atos registrais lançados na matrícula nº 64.222, vem por meio 
deste, convocar o Sr. Argemiro Paulino de Lima, confrontante dos limites sul, leste e oeste, proprietários, herdeiros, 
sucessores e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da Requerente Retificante, para que compareçam a esta 
Serventia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a 
retificação de área do terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. F rancisco das 
Chagas dos Santos – CREA-CONFEA 2101807602, conforme ART nº RN20190273894 do CREA apresentada. Informando 
que, segundo o determinado na lei adiante mencionada, o Embargo (não concordância) dentro do prazo estipulado, deve ser 
fundamentado apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não 
comparecimento no prazo determinado (15 dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 
10.931/2004. 
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             Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação 
pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado à Av. Rio 
Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas, atendendo 
ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária, empresa Cirne Empreendimentos Imobiliários Ltda., do terreno 
medindo 3.800,11m²/Carta de Aforamento nº 21.701, localizado no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, no qual 
se acham edificados os prédios, comercial nº 464 da Avenida Presidente Bandeira, e, residenciais nºs 1400 da Avenida 
Coronel Estevam e 1393 da Rua Leonel Leite, pelos atos registrais lançados na matrícula nº 64.222, vem por meio deste, 
convocar o Sr. Joaquim Arlindo Ubarana, confrontante dos limites sul, leste e oeste, proprietários, herdeiros, sucessores 
e/ou ocupantes a qualquer título, face a indicação da Requerente Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro 
do prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área 
do terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Francisco das Chagas dos Santos – 
CREA-CONFEA 2101807602, conforme ART nº RN20190273894 do CREA apresentada. Informando que, segundo o 
determinado na lei adiante mencionada, o Embargo (não concordância) dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado 
apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no 
prazo determinado (15 dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/20 
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            Dione Ana Macedo de Almeida, Titular do 6º Ofício de Notas/Oficiala da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação 
pelo Ato do Governo do Estado do RN de 22.09.1986, fundamentado no Processo nº 1023/1986-SEIJ) situado à Av. Rio 
Branco, 760, Cidade Alta (CEP 59025-003) com expediente de segunda-feira à sexta-feira, de 8:00 às 17:00 horas, atendendo 
ao determinado em Lei e ao requerido pela proprietária, empresa Cirne Empreendimentos Imobiliários Ltda., do terreno 
medindo 3.800,11m²/Carta de Aforamento nº 21.701, localizado no bairro do Alecrim, zona urbana/leste desta capital, no qual 
se acham edificados os prédios, comercial nº 464 da Avenida Presidente Bandeira, e, residenciais nºs 1400 da Avenida 
Coronel Estevam e 1393 da Rua Leonel Leite, pelos atos registrais lançados na matrícula nº 64.222, vem por meio deste, 
convocar o Sr. Lino Henrique de Araújo, confrontante dos limites sul e oeste, proprietários, herdeiros, sucessores e/ou 
ocupantes a qualquer título, face a indicação da Requerente Retificante, para que compareçam a esta Serventia, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação, com a finalidade de concordarem ou não com a retificação de área do 
terreno indicado, com levantamento topográfico efetuado pelo Engenheiro Civil, Dr. Francisco das Chagas dos Santos – 
CREA-CONFEA 2101807602, conforme ART nº RN20190273894 do CREA apresentada. Informando que, segundo o 
determinado na lei adiante mencionada, o Embargo (não concordância) dentro do prazo estipulado, deve ser fundamentado 
apenas, se ocorreu invasão no seu imóvel pela vizinha Retificante. Informando finalmente, que o não comparecimento no 
prazo determinado (15 dias) implicará em anuência tácita (certa) como determinado na Lei nº 10.931/2004 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 15ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro 
Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 

 A Excelentíssima Sra. Dra. MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da 
Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP, 
CNPJ 23.796.817/0001-13, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos 
os atos e termos da Ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, (proc. n.º 0812746-66.2020.8.20.5001), proposta por 
ANDERSON PEREIRA BARROS, contra LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP e outros, em tramitação por este 
Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA do art. 257, 
inciso IV, do CPC: em caso de não ser oferecida contestação, será considerado revel e lhe será nomeado curador especial. 
Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 23 de abril de 2020. Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, 
digitei. 

MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA 
Juíza de Direito 
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Ana Lourdes Bal
Repórter  

EU NUNCA... (NEVER HAVE I EVER) 
A série tem como personagem principal 

a Devi, uma menina de família indiana que 
mora nos Estados Unidos. Ela enfrenta os 
problemas da adolescência com um peso 
extra: seu pai tem um ataque cardíaco du-
rante sua apresentação da banda da escola 
e acaba falecendo. Isso acaba gerando um 
trauma nela e ela fi ca com suas pernas 
paralisadas por três meses, sem nenhuma 
explicação. 

São 10 episódios, com 30 minutos de 
duração. Fui conquistada com a comédia 
misturada com o drama e terminei em um 
dia. A Devi me irritou bastante ao longo dos 
episódios, mas ela cresce bastante ao longo 
da série. Ela traz assuntos importantes, 
como sexualidade, saúde mental e relações 
familiares.

André Samora
Repórter  

RICOS DE AMOR 
Ricos de Amor é o novo fi lme brasilei-

ro original da Netfl ix. Conta a história de 
Teto (Danilo Mesquita), um rapaz rico e 
irresponsável. Seu pai (Ernani Moraes) ar-
ruma um emprego para ele na empresa da 
família, na fi lial do Rio de Janeiro. Porém, 
Teto percebe que só aprenderá sem privi-
légios e resolve trocar sua identidade com 
Igor (Jaffar Bambirra), fi lho do caseiro. Ao 
mesmo tempo, Teto tenta conquistar Paula 
(Giovanna Lancellotti), uma estudante de 
Medicina que sofre constantemente assédio 
do seu chefe Vitor (Caio Paduan). 

Apesar de trazer assuntos sérios como a 
desigualdade social e o assédio no trabalho, 
Ricos de Amor consegue manter a leveza de 
uma comédia romântica. O ponto mais alto é a 
química dos personagens de Danilo Mesquita 
e Giovanna Lancellotti. O fi lme agrada todos 
os gostos musicais. O ambiente também muda 
bastante ao longo do fi lme. Começa na pacata 
Paty de Alferes, no interior do Rio, e termina 
nas comunidades da capital fl uminense.

Júnior Lins
Editor de Esportes

MATCHDAY: FC BARCELONA  
Está com saudade do futebol, não é? A 

bola parou de girar pelo mundo inteiro. Só 
fi cou a lembrança dos principais campeona-
tos do mundo. Nesta fase de abstinência, a 
Netfl ix, que sempre investe em documentá-
rios esportivos, marcou um golaço ao lançar 
oito episódios dos bastidores de um dos 
maiores clubes do mundo, o Barcelona.  

Mesmo sendo torcedor merengue, é 
inegável o quanto é atrativo acompanhar o 
Barça por dentro. Em textos bem trabalha-
dos e focados em personagens específi cos de 
partidas importantes do clube, a série expõe 
os bastidores do sucesso ao fracasso. Ver 
Lionel Messi e os outros craques de formas 
mais humanizadas é outro bom motivo para 
prender os olhos do fã do esporte em Mat-
chday.

Nathallya Macedo
Subeditora de Online

SECRETO E PROIBIDO (A SECRET LOVE)    
O documentário conta a história de duas 

mulheres, já idosas, que esconderam duran-
te a maior parte da vida o relacionamento 
amoroso que viviam. Quando Terry e Pat se 
conheceram, em 1940, a homossexualidade 
era um tabu e até crime. O casal, então, 
precisou viver como “grandes amigas” ou 
“primas” por vários anos. 

Os relatos sobre os dias passados e 
atuais das duas são delicados e sensíveis, 
contando com a participação de alguns fa-
miliares importantes na trajetória. Uma 
das cenas mais emocionantes, sem dúvidas, 
é o casamento – que só acontece depois de 60 
anos de união. 

INDICAÇÕES DE LANÇAMENTOS 
PARA VER NA QUARENTENA  

Para ajudar a aliviar os dias de isolamento social, parte da equipe do Agora RN preparou algumas dicas culturais para o 
entretenimento dentro de casa. Confira nossas indicações dos mais recentes lançamentos da plataforma de streaming 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEG – Segundona chegando com várias notícias dos 
astros, algumas positivas, outras nem tanto. Mercúrio se 
desentende com Marte e pede cautela com os interesses 
fi nanceiros. À noite, Mercúrio muda de signo, empodera 
a sua comunicação e deixa a sua boa lábia tinindo. 

SEG – Para começar a semana sem maiores preocupações, 
convém ouvir os recados dos astros e pegar mais leve 
hoje. Mercúrio forma aspecto exato e negativo com 
Marte, apontando altos e baixos para os seus interesses 
fi nanceiros e não é o momento de contar com a sorte. 

SEG – A semana começa sob as tensões de Mercúrio, 
que se despede do seu signo nesta segundona, mas 
antes arranja briga com Marte. Você vai esbanjar 
entusiasmo e determinação, mas terá tantas ideias na 
cabeça ao mesmo tempo.

SEG - Tensões podem rondar seu lar a partir do início do dia 
e quem avisa é Marte, que arma encrenca com Mercúrio 
e traz instabilidades para os seus relacionamentos, 
sobretudo os familiares. Seu maior desafi o será conversar 
com os parentes e as pessoas queridas sem discutir. 

SEG – Mercúrio inferniza seu astral e abre o dia em 
atrito com Marte, recomendando jogo de cintura, 
discrição e cautela. Nos períodos da manhã e da tarde, 
você pode precisar de mais silêncio e concentração 
para dar conta das atividades.

SEG – Marte anda mal-humorado e hoje briga com 
Mercúrio, sinal de que vai atiçar seu lado sincero, 
impaciente e reativo. Convém se precaver e ter cuidado 
com a franqueza do seu signo para não causar um mal-
entendido ou até se indispor com colegas de trabalho.

SEG – O segredo para ter um dia mais harmonioso e 
produtivo será dobrar a paciência e não querer que 
as coisas se resolvam num só tempo. Mas a Lua sorri 
para outros astros, incentivando suas parcerias e seus 
relacionamentos neste começo de semana.

SEG - A Lua se movimenta em seu signo e manda 
ótimas vibrações neste período. Em paz com os 
astros, ela vai realçar seus talentos e revela que você 
começará a semana com disposição renovada para 
encarar as demandas do trabalho.

SEG – A semana começa com instabilidades vindas 
da trombada astral entre Mercúrio e Marte. Suas 
expectativas profi ssionais podem esbarrar em 
difi culdades e há risco de bater de frente com 
adversários ou concorrentes.

SEG – Marte segue em seu signo e hoje fi ca em 
aspecto tenso com Mercúrio, alertando que há risco 
de você perder a esportiva à toa e arranjar atritos. 
Para que brigar se o seu signo é da paz e você pode 
conseguir muito mais com diálogo?

SEG - Marte reforça sua disposição e determinação no 
trabalho, mas terá que se concentrar e organizar melhor as 
ideias antes de agir. O planeta da ação entra em atrito com 
Mercúrio, recomendando um pouco mais de paciência, 
calma e concentração.

SEG – Fique de antena ligada neste início de 
semana, pois mentiras, intrigas e fofocas podem 
tumultuar o dia logo cedo. Cultive as amizades, 
conheça gente nova e vai animar as suas paqueras. 
Uma paixão arrebatadora pode surpreender você. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

GloboNews e CNN Brasil exageram 
em divulgar seus próprios feitos

Dia desses, por aqui foi destacado o bom 
trabalho que GloboNews e CNN Brasil estão 
apresentando, atendendo inteiramente o 
interesse do público.

A chegada de uma acabou estimulando o 
desempenho da outra, que já era muito bom e se 
tornou ainda melhor. A competição, respeitados 
os limites éticos, é sempre saudável. 

Assim como a audiência acaba sendo a 
consequência de todo um planejamento e do 
seu bom cumprimento, fundamental para a 
sustentação de qualquer projeto no rádio e na 

televisão.  
Neste espaço os índices sempre foram e 

continuarão a ser destacados. De novelas, séries, 
jornalísticos...

Só que isso também não pode beirar uma 
“paranoia”, como tem acontecido com esses dois 
canais de notícias. A contínua divulgação de 
seus feitos tem extrapolado todos os limites do 
aceitável, passando até a impressão de um certo 
desespero. Quase uma neura.

Não há nenhuma necessidade de tamanho 
exagero.

CAMINHO CERTO
A CNN Brasil, com tão pouco 

tempo no ar, já mostrou a que 
veio.

Superados alguns problemas, 
naturais a qualquer começo, o 
trabalho que hoje vem sendo 
apresentado é digno do melhor 
reconhecimento.

E UM DESTAQUE
Este bom desempenho da 

CNN Brasil, além de uma série 
de outros fatores, também 
se deve ao seu escritório em 
Brasília.

Nota-se que há um empenho 
muito grande em colocar 
no ar as mais diferentes 
personalidades.

TAPANDO O SOL
Em São Paulo e algumas 

cidades como Campinas, em um 
movimento combinado, vários 
médicos e clínicas de saúde 
deixaram de sintonizar a TV 
Globo e a GloboNews nas salas 
de espera.

A que ponto chegamos.

SÓ UM TOQUE
Tanto uma quanto a outra, 

GloboNews e CNN Brasil, estão 
poluindo demais a tela. São 
muitas as informações colocadas 
ao mesmo tempo.

Não há necessidade desse 
exagero. Por exemplo: quem 
consegue, ao mesmo tempo, 
prestar atenção no que um 
apresentador está falando e ler 
o gerador de caracteres correndo 
embaixo? Fora o resto.

NA BRONCA
Silvio Santos nunca gostou 

disso, mas está ainda mais 

Bate-Rebate
 O “Jogo Aberto”, da Renata Fan, na Band, apresenta  hoje os seus novos cenários.  As possibilidades são muito 

boas, mas ainda não tem nada determinado para Rafael Portugal sobre novo trabalho na Globo.   No Twitter, Antero 
Greco consultou o público presente se seria uma boa ideia, ele e o Paulo Soares, também embarcarem na onda das 
lives...  .. Sugestão aprovada na hora. Agora só falta alguém achar onde o Amigão está escondido.  Assim como 

outros tantos, o projeto do Dony De Nuccio no SBT também foi transferido ...  ... E ainda não há qualquer previsão 
de quando será realizado.  Record também pegou gosto pela coisa... Outras tantas lives musicais já estão sendo 

programadas para as próximas semanas. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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irritado com a mania de certas 
pessoas em usar o nome 
dele todo o momento e sem 
qualquer autorização.

Fora do SBT e dentro dele.

MUITO PRESENTE
Impedido de voltar a gravar 

seus programas, confi nado e 
guardando cuidados, Silvio 
Santos voltou a estar muito 
presente no dia a dia do SBT.

Como consequência, as 
mudanças que já aconteceram 
e outras que serão anunciadas 
nesses próximos dias.

ATÉ ONDE?
A Rede TV! continua 

fazendo televisão nas horas 
vagas, mas o lance da vez são 
os sorteios distribuídos em 
toda a grade.

Curioso é que, as entradas 
desses sorteios se dão 
durante o tempo de arte dos 

programas, com a derrubada 
de audiência em todos. Não 
seria bom também informar 
a auditoria responsável por 
esses trabalhos?

TUDO JUNTO
Todo o comercial do Grupo 

Bandeirantes já foi unifi cado. 
O comando agora é único 
para as emissoras de rádio e 
televisão.

Inclusive ocupando o 
mesmo espaço nas instalações 
do Morumbi.

BANCADA
Além da Camila Busnello, 

no último sábado, a Record já 
anuncia outra estreia para o 
próximo “Jornal da Record ”.

Desta vez será Giovanna 
Risardo. Guilherme 
Portanova, que tem gravado 
pilotos, também poderá ser 
aproveitado em breve.

ISSO É CERTO
Em se tratando de “Salve-se Quem Puder”, novela das 19 da Globo, no 
retorno das suas gravações, já existe uma situação bem estabelecida.
A participação das personagens de Flávia Alessandra e Juliana Paiva 
será bem intensifi cada.

Divulgação
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A ação das fake news durante 
a pandemia da Covid-19 é 
cruel, injusta e assassina. Para 
se ter ideia do quanto é grave 
e prejudicial à população a 
divulgação das informações 
falsas sobre a pandemia, aqui 
em Natal tem deputada estadual 
que está tendo difi culdade em 
doar máscaras. Isso mesmo.

COMO A MENTIRA AGE
É o caso de Eudiane 

Macedo (Republicanos). A 
parlamentar contou, na última 
quinta-feira (7), durante sessão 
plenária remota da Assembleia 
Legislativa, que ao tentar 
distribuir máscaras na Zona 
Norte da capital, as pessoas 
se mostraram temerosas 
em aceitar, pois estavam 
sabendo que o Brasil estaria 
importando máscaras da China 
contaminadas com o novo 
coronavírus.

ATRAPALHANDO
“Em razão dessas notícias 

falsas, onde chegamos para 
fazer a distribuição somos 
questionados sobre origem das 
máscaras e precisamos explicar 
que estão sendo confeccionadas 
por costureiras do bairro Lagoa 
Azul, com material comprado 
aqui mesmo”, disse a deputada, 
que alertou sobre como é 
forte o poder de propagação e, 
principalmente, de infl uência 
que as fake news exercem sobre 
as pessoas.

FALHA NA COMUNICAÇÃO
No meio da pandemia da 

Covid-19 no RN, o impensável 
também acontece.

A correria para abrir leitos 
tem exigido contratos com 
dispensa de licitação pela 
urgência da situação – a morte 
não espera. Mas há alguns 
casos em que nem mesmo o 
apoio do Ministério Público 
(com fi scalização reforçada) 
é sufi ciente para a realização 
das compras necessárias (sem 
licitação) e emergenciais. E para 
completar, as situações causam 
medo e constrangimento aos 
gestores.

O PERIGO DE SE COMPRAR 
RESPIRADORES NO BR

Em outros estados do Brasil, 
a compra de respiradores tem 
provocado a queda (com prisão) 
ou a saída de secretários de 
saúde e de servidores dos cargos 
para que esses possam se 
defender na Justiça de acusações 
de corrupção e improbidade. 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e 
Roraima são exemplos disso.

 VEM BLOQUEIO TOTAL POR AÍ
O secretário estadual de 

Saúde, Cipriano Maia, afi rmou 

RÁPIDAS 
•Deu no UOL: Covid-19 já mata no Brasil mais que qualquer doença, agressão ou acidente. Enquanto isso, o “chefe 

supremo” vai passear de lancha no Lago Paranoá!
•Corrupção na Polícia e no Exército é destaque neste domingo no Estadão. Que publicou a reportagem “Armas 

desviadas de quartéis abastecem facções, clubes de tiro e milícias”.
•Mais de 500 artistas assinam nota de repúdio às declarações de Regina Duarte. Entre os que assinam o documento: 

Chico Buarque, Marco Nanini, Rita Lee, Denise Fraga, Caetano Veloso e Fernando Meirelles.

na última coletiva: se as medidas 
de controle e contenção não 
forem obedecidas o sistema 
poderá entrar em colapso a 
qualquer instante. E ressaltou: 
“Com aglomerados em fi las e 
no comércio, sem as medidas 
adequadas de higiene, o vírus 
será propagado cada vez mais, 
pois já é comprovado que ele 
permanece em ambientes físicos 
por muito tempo”.

LINHA DE FRENTE
Médicos fi sioterapeutas 

Rômulo Jorge Galvão e Saint-
Clair Bernardes, que atuam nas 
Unidades de Terapia Intensiva 
do Hospital Giselda Trigueiro, 
considerado referência para o 
tratamento da Covid-19 no Rio 
Grande do Norte, falaram sobre 
o medo de contrair a doença 
aos deputados da Assembleia 
Legislativa que fazem parte da 
Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus.

MEDO X OBJETIVO
“Estamos na frente de 

batalha dessa pandemia. 
São reportagens, são colegas 
adoecendo, óbitos de pacientes 
e isso nos causa medo”, 
respondeu Rômulo, por meio de 
webconferência, na última sexta-
feira (8), ao deputado Sandro 
Pimentel. Mas ele ressaltou que 
“a força e o intuito de salvar 
pacientes é maior” que o medo. 
“Se não estivermos aqui, quem 
irá cuidar da população? Nosso 
objetivo é salvar vidas”

RISCO
Saint-Clair Bernardes 

também descreveu o medo que 
sente ao cuidar diretamente dos 
infectados: “O medo é frequente. 
São procedimentos do dia a 
dia, onde o profi ssional está de 
frente com o paciente. A taxa de 
profi ssionais de saúde infectados 
é muito grande. A doença tem 
um poder de transmissão antes 
de apresentar sintomas. Muitos 
profi ssionais estão se infectando 
e transmitindo para colegas e 
pacientes”.

GISELDA LOTADO
Na mesma webconferência, 

os médicos confi rmaram um dado 
preocupante: o Giselda já está com 
todos os seus leitos destinados 
aos pacientes infectados pelo novo 
coronavírus ocupados.

VEJA SÓ!
A propósito, as despesas com 

cartão corporativo da Presidência 
dobraram no segundo ano de 
Bolsonaro, hein?! Ele já gasta 
mais que Dilma e Temer. Os 
gastos sigilosos vinculados 
ao presidente e sua família já 
custaram a bagatela de R$ 3,76 
mi nos primeiros quatro meses 
de 2020. É a nova política!

A simpática mamãe Ju Flor com os três herdeiros para comemorar, neste domingo, o Dia das Mães

Todo paramentado de colete do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho 
comemorou a liberação de R$ 3,8 milhões para ações de 
defesa civil em municípios atingidos por desastres 

De máscara: Não tem pandemia que
tire o estilo da jornalista Simone Silva

Deputado federal Beto Rosado (Progressistas) tem
apostado no apoio da família para enfrentar o
isolamento imposto pelo coronavírus

Bela e competente, a advogada Rebeca Liberato tem 
abastecido as suas redes sociais com muito conteúdo 
sobre a área que atua, o direito imobiliário e sucessões
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O Comitê Olímpico Internacio-

nal (COI) relutou, mas não teve 
outra opção, senão adiar os jogos 
Olímpicos e Paralímpicos para 
2021. A pandemia do coronavírus 
conseguiu adiar dois dos maio-
res eventos esportivos do mundo. 
Deixar os atletas mais um ano em 
preparação tem benefícios e male-
fícios, principalmente quando se 
há distanciamento social, situação 
em que os atletas não podem usar 
o centro de treinamento. 

A Sociedade Amigos do Defi-
ciente Físico (Sadef) é a principal 
equipe paralímpica do Rio Grande 
do Norte e uma das mais impor-
tantes do país. Apesar de toda sua 
estrutura, o surto do coronavírus 
fez com que os paratletas tivessem 
que ficar em casa e se reinventar 
nos treinamentos, para manter o 
condicionamento físico, de olho nos 
Jogos em 2021. 

De acordo com presidente da 
Sadef, Jackson Alexandre, a pan-
demia fez com que os paratletas da 
equipe iniciassem treinos em casa, 
com o intuito de manter o foco, para 
no retorno às atividades no centro 
de treinamento, não sofrer tanto 
para a readaptação à rotina normal. 

“Devido à pandemia, tivemos 
que interromper nossos treina-
mentos na nossa sede. Os atletas 
têm feito o que podem, dentro do 
possível. Treinamento em casa, 

tudo para manter a atividade. Um 
atleta não pode parar de treinar, 
sabemos que ele perde rapidamen-
te o condicionamento físico e engor-
da”, explicou. 

Os paratletas da Sadef treinam 
no Centro de Atenção Integrada à 
Criança (Caic) do bairro de Lagoa 
Nova, na zona Sul de Natal. Além 
do espaço para os exercícios, a So-
ciedade também disponibiliza médi-
cos, fisioterapeutas, preparadores e 
psicólogos para seus esportistas.  

Para a manutenção desta es-
trutura, a equipe possui patroci-
nadores que a auxiliam. Segundo 
Jackson, mesmo com a crise, os pa-

trocinadores optaram por não rom-
per o vínculo com a Sadef, mas dar 
uma pausa, para após a pandemia 
permanecer com as contribuições 
para o esporte paralímpico no RN. 

“Alguns patrocinadores conge-
laram o contrato, durante a pan-
demia. Graças a Deus, nenhum 
cancelou. Apenas deram uma pau-
sa enquanto essa crise acontece. 
Temos como nosso principal pa-
trocinador a Companhia de Águas 
e Esgotos do RN (Caern). Eles são 
grandes responsáveis pela manu-
tenção da Sadef”, contou. 

Na diretoria há dois anos, Jack-
son assumiu a presidência, após o 

antigo mandatário da equipe, Ter-
cio Tinoco, ter saído do cargo para 
tentar a eleição para vereador da 
capital potiguar. 

Jackson Alexandre também é 
paratleta. Sem o movimento das 
pernas desde que foi atingido em 
um assalto, o atual presidente viu 
na natação seu retorno aos espor-
tes, apesar da deficiência.  

A dedicação não só o colocou na 
cadeira da presidencia da Sadef, 
como também já o fez conquistar 
diversos títulos nacionais e até in-
ternacionais. 

“Assumi a presidência, mas já 
sou antigo na diretoria. Era vice-
-presidente de Tercio.  Sou nada-
dor. Tenho uma bagagem até inter-
nacional. Também estou ansioso 
para o término dessa pandemia, 
para poder retornar aos treinos 
normalmente”, afirmou. 

EQUIPE SADEF 
A equipe da Sadef conta atual-

mente com 191 paratletas, sendo a 
maioria oriunda de Natal, confor-
me informado pelo presidente. Os 
treinamentos são direcionados pa-
ra oito modalidades: Halterofilis-
mo, Tênis de Mesa, Tênis de Qua-
dra, Bocha, Ciclismo, Atletismo, 
Natação e Futebol de Amputados. 

 De todos os paratletas, três são 
os mais próximos da convocação 
para disputar a Paralimpíada. Um 
deles, é o parahalterofilista Júnior 
França. Este ano, na Copa do Mun-
do de Halterofilismo, o potiguar foi 

campeão e conquistou o ouro na 
modalidade para atletas até 49 kg.  

Júnior França, na ocasião, 
levantou 145kg em sua segunda 
tentativa. A marca superou o feito 
dos Jogos Parapan-Americanos de 
Lima 2019 em quatro quilos. Na 
capital peruana, o halterofilista 
também faturou o ouro. 

Equipe da Sadef conta atualmente com 191 paratletas, sendo a maioria de Natal

Treinos em casa e patrocínios congelados: 
as dificuldades dos paratletas potiguares 
A pandemia do novo coronavírus e o adiamento das Olimpíadas de Tóquio fizeram com que paratletas alterassem a rotina 
de treinamentos, além de obrigá-los a repensar meios para garantir renda e a própria subsistência durante a quarentena 

Preparação

Reprodução / Sadef

Neste momento de pandemia, 
a Sadef promoveu uma campanha 
para arrecadação de alimentos, 
que serão destinados a paratletas 
da equipe. A crise também atingiu 
nas condições financeiras dos es-
portistas potiguares. 

“Temos casos de atletas que 
estavam pra ser contratados, mas 
a chance do emprego ficou pra 
depois. E muitas famílias de asso-
ciados nossos já perderam renda, 
e estão enfrentando dificuldades”, 
relatou Jackson. 

A campanha começou entre os 
funcionários, parceiros e os pró-
prios associados, mas pela deman-
da, foi estendida a toda sociedade. 
Os cantores Valber Fernandes, 
Solange Almeida e Márcia Felipe 
já fizeram lives e doaram parte da 
arrecadação para a Sadef.

Campanha para 
arrecadação de 
alimentos


