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O alívio após receber alta
Equipe de reportagem do Agora RN acompanhou o funcionamento do Hospital Municipal de Campanha, 
construído em um hotel da Via Costeira. Histórias de alívio pela alta médica e de caixões lacrados se 
misturam e marcam a história do local. Na foto, família de Maria das Dores, de 63 anos, comemora alta
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Alecrim mantém rotina 
apesar do novo decreto 
estadual de isolamento

TCE abre procedimento 
para investigar compra 
de respiradores

Potiguares que moram 
em Portugal falam
sobre desconfinamento

RN prevê abertura
de mais de 140 leitos 
nos próximos 15 dias

Domingo tem atos a 
favor e contra governo 
Bolsonaro pelo Brasil

Prefeitura já distribuiu 
20 mil cestas básicas 
durante pandemia

Boulos acusa Girão de 
não ter projetos na 
Câmara. É verdade?

Mundo já tem mais 
de 400 mil mortes 
provocadas pela Covid-19

No centro de comércio 
popular de Natal, medidas de 
prevenção ao novo coronavírus 
são frequentemente ignoradas

Apesar de a aquisição ter sido 
feita em abril, com custo de R$ 
48 milhões, os equipamentos 
nunca foram entregues

Duas jornalistas potiguares 
contam ao Agora RN como 
está sendo a volta à rotina da 
população portuguesa

Administração estadual já abriu 
309 leitos Covid, sendo 182 
críticos, alguns em parceria com 
gestões municipais

Atos públicos com bandeiras 
diversas, como o combate ao 
racismo, ocorreram em 10 cidades

Cestas foram entregues a
pessoas que estão em situação
de vulnerabilidade social

De acordo com Portal da 
Transparência, General Girão 
propôs até agora onze projetos

No RN, total de mortes chegou a 
410 mortes. Além disso, há mais
de 9,4 mil infectados confirmados
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Saúde de Natal publica novo protocolo
e passa a usar cloroquina e ivermectina
Segundo documento, antiparasitário ivermectina tem diminuído a replicação do novo coronavírus em ensaios laboratoriais e 
pode ser usado por profissionais de saúde e grupos de risco como prevenção. Prefeito diz que é hora de “ir para cima” do vírus
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Francamente, não é a hora 
de o País se concentrar em nada 
além da pandemia do novo coro-
navírus e suas consequências na 
economia. Não como coisas inde-
pendentes, divorciadas, mas li-
gadas umbilicalmente. Não como 
fatores de divisão, mas de união.

Neste domingo, pessoas fo-
ram às ruas em algumas capi-
tais para se manifestar contra 
o governo e, com isso, mais do 
que uma agenda, expuseram 
uma demanda reprimida provo-
cada principalmente pelos atos 
domingueiros em favor do presi-
dente da República.

Não fossem eles e o tom pro-
vocador da autoridade maior, 
tratando os opositores como um 
bando de viciados e desclassifi -
cados, não teríamos aglomera-
ções de gente num momento em 
que o País ainda constrói um 
avanço para o alto de casos de 
coronavírus.

A simples presunção de uma 
ruptura institucional, impen-
sável até pouco tempo atrás, 
começa a fazer cócegas não só 
nas mentes dos delirantes. Já 
se aproxima daqueles que ainda 
carregam dentro de si algum 
bom senso.

Mas uma coisa já parece ter 
mudado no mundo: a direita.

Basta olhar as lideranças 
conservadoras nos Estados Uni-
dos, como o ex-presidente George 
W. Bush, e publicações como The 
Economist e o Financial Times, 
para perceber o quanto o Brasil 
andou para trás.

Em editorial neste fi m de se-
mana, o jornal londrino fundado 
em 1888 afi rma que “os riscos 
para a maior democracia da 
América Latina são reais e estão 
crescendo”.

Antes disso, o próprio presi-
dente Donald Trump, que teve 
seus repúdios às manifestações 
que sacodem o país há mais de 
10 dias apoiadas pelo embaixa-
dor brasileiro Nestor Foster, fez 
questão de exibir o Brasil como 
mau exemplo de combate à pan-
demia.  A China, maior parceiro 
comercial do Brasil, vem sendo 
solapada sem dó pelas autori-
dades brasileiras, como se fosse 
nossa a briga comercial travada 
atualmente no âmbito sino-ame-
ricano.

Quando é que vamos crescer 
é a pergunta de ouro.

Trinta dias após deixar o governo do presidente Jair Bolsona-
ro, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro concedeu entrevista 
ao jornal Folha de S.Paulo, publicada neste domingo (7), em 

que, pela primeira vez, acena positivamente aos recém-criados mo-
vimentos que se autodenominam pró-democracia. Num ensaio de 
análise política, o ex-juiz federal, que se notabilizou pelo combate à 
corrupção (Operação Lava Jato), chegou a equipar o PT (Partido dos 
Trabalhadores) ao presidente Jair Bolsonaro. Para ele, o partido do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não reconhece erros cometi-
dos durante seu período no governo federal em relação aos desvios na 
Petrobras, da mesma forma que o presidente Bolsonaro erra ao negar 
a pandemia do coronavírus.

Mas o que chamou mesmo a atenção foi que Sérgio Morro men-
cionou que está “em aberto” a possibilidade de ele aderir aos movi-
mentos em defesa da democracia e contra o governo. Para ele, não há 
constrangimento em integrar manifestos que possam ter membros 
críticos a seu trabalho como juiz da Lava Jato, apesar das resistências 
de alguns setores a seu nome. “Na democracia temos muito mais pon-
tos em comum do que divergências. As questões pessoais devem ser 
deixadas de lado”, disse. “Não fui algoz de ninguém”. O ex-ministro 
da Justiça falou ainda em “arroubos autoritários” por parte de Bolso-
naro, mas disse não ver nas Forças Armadas espaço para um golpe.
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PARA MORO, LULA E 
BOLSONARO COMETEM 
OS MESMOS ERROS

A PERGUNTA 
DE OUROCAERN NA LAVA JATO

A Caern está sendo 
provocada a explicar por que 
renovou, por 18 meses, contrato 
com uma empresa investigada 
na Lava Jato. Investigadores 
descobriram que a Odebrecht 
repassou em 2014 a quantia de 
R$ 650 mil para a Empresa de 
Pesquisas Técnicas, Científi cas 
e de Mercado LTDA, que por 
sua vez repassou essa quantia 
para Bruno Araújo, então 
candidato a deputado federal 
por Pernambuco. Com sede 
em Olinda (PE), a empresa foi 
contratada pela Caern para 
projetos na Zona Norte de Natal.

CAERN NA LAVA JATO 2
Segundo sabe-se, o contrato 

anterior fi rmado em 2018 teve 
o valor de R$ 3.361.708,75, 
sendo que o extrato do termo 
aditivo, publicado no Diário 
Ofi cial da União em 4 de junho 
deste ano, não menciona os 
custos. A Exatta – Pesquisa de 
Opinião e Mercado – ME, que é 
o nome de fantasia da empresa 
pernambucana, tem como 
sócio-proprietário Manoel Araujo 
da Silva Neto, primo de Bruno 
Araújo, ex-ministro das Cidades.

SEM CHECAGEM
A empresa Hempcare 

Pharma Representações 
Ltda, que aplicou um calote 
no Consórcio Nordeste e que 
levou, apenas do contribuinte 
potiguar, quase R$ 5 milhões, 
tem menos de um ano de 
atuação, conforme informações 
de seu CNPJ, e um capital 
social de apenas R$ 100 mil.

SEM CHECAGEM 2
Entre operadores do direito 

no RN, é espantoso constatar 
como o governo Fátima Bezerra 
foi relapso em investir tanto 
dinheiro numa empresa sem 
antes fazer uma checagem 
básica.

TEMPESTADE
Enquanto a escalada autoritária bolsonarista cresce, sendo blefe ou 

não, aumenta a tessitura da tempestade perfeita contra o mandatário 
maior da Nação nas três esferas de poder: no Supremo, com a PF e as 
fake news, que pode chegar ao “gabinete do ódio”; no Congresso, com 
a CPMI das fakenews e os 30 pedidos de impeachment; e no TSE, com 
oito ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Vem tempo ruim por aí?

RESPIRADORES
O Tribunal de Contas do Estado abriu procedimento a fi m de 

apurar a legalidade e legitimidade da transferência de R$ 4.947.535,80 
pelo Governo do RN ao Consórcio Nordeste, relativo à quota potiguar 
na compra de 30 respiradores, que não foram entregues. Segundo 
o TCE-RN, a análise do processo de aquisição pelo Consórcio 
Interestadual será realizada pelo Tribunal de Contas da Bahia.

DEU A LOUCA
Às voltas com as denúncias 

de desvio de recursos em 
esquema com verba da 
saúde, deu a louca em alguns 
governadores, que estão dando 
a mão à palmatória e revendo 
políticas de isolamento social, 
justamente quando o número de 
casos de Covid-19 atinge o pico 
em várias regiões. O governador 
do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, por exemplo, resolveu 
escancarar o Estado. Com um 
decreto, mandou às favas as 
medidas de isolamento social 
contra a epidemia e permitiu 
a abertura, desde sábado, de 
shoppings centers, restaurantes, 
bares, pontos turísticos, cultos 
religiosos e jogos de futebol. 
Só devem continuar fechadas 
escolas, academias, teatros e 
cinemas.

BOLSONARIOU
O prefeito Álvaro 

Dias bolsonariou de vez. 
Embora a pandemia mate 
inclementemente, presidente 
e prefeito, afi nados, pensam e 
agem na direção política. Ambos 
são contra o lockdown e a favor 
da abertura da economia – 
mesmo, no caso de Natal, com 
o sistema de saúde em colapso 
e com a totalidade dos leitos de 
UTI ocupada.

BOLSONARIOU 2
Refl etindo em Natal o que 

Bolsonaro faz em Brasília, 
embasado em protocolo do 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM), Álvaro Dias liberou 
a hidroxicloroquina e outros 
medicamentos no sistema 
de saúde de Natal, com a 
publicação de um novo protocolo 
de atendimento. “Estamos 
disponibilizando a ivermectina, 
hidroxicloroquina, azitromicina 
e as outras drogas do protocolo 
aprovado pelo conselho”, disse 
Álvaro. Tá Ok?

“
Acabou matéria no
 ‘Jornal Nacional’”

Presidente Jair Bolsonaro
Comentando novo horário de divulgação 
dos dados da pandemia de Covid-19 no Brasil
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 8 de junho, é o Dia do 
Oceanógrafo, Dia do Citricultor e Dia 
Mundial dos Oceanos.

>> Nessa data, em 632 – há 
1.388 anos – morreu Maomé, 
fundador do Islamismo e profeta do 
Alcorão, livro sagrado da religião 
muçulmana.

>> O Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Senac, inicia, 

nesta segunda, matrículas para 
profi ssionais do segmento de turismo 
que desejarem participar dos cursos 
gratuitos focados no Plano Básico de 
Segurança Sanitária para Retomada 
do Turismo. As inscrições serão 
realizadas por meio do site www.
rn.senac.br.

>> As inscrições para o programa 
Jovem Senador estão abertas, e a 

redação deste ano terá como tema 
“Adolescência e o despertar para 
o exercício da cidadania”. Será 
escolhido um aluno de uma escola 
pública do RN para vivenciar o 
trabalho dos senadores em Brasília.

>> O Grupo Reviver retoma hoje 
o mutirão de mamografi as, suspenso 
desde o início da pandemia. A 
Unidade Móvel Savana Galvão estará 

de 8 a 19 de junho, à exceção dos 
fi nais de semana e feriado de Corpus 
Christi (11), das 7h30 às 15h, na 
Policlínica Dr Zeca Passos, situada à 
Praça Augusto Severo, na Ribeira.

>> Pelo YouTube, o Festival 
DoSol continua mostrando atrações 
da música potiguar nas suas redes 
sociais. Nesta segunda, Maria Fxntes 
se apresenta. A atração será às 18h.

Notas&Informes
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O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) criticou o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias, por ter acusado 
a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, de “omis-
são” no enfrentamento da pande-
mia de Covid-19. De acordo com 
o parlamentar, ao fazer críticas à 
gestão estadual nesse momento, o 
prefeito da capital potiguar “está 
fazendo política com coronavírus”.

Ainda segundo Jean Paul, Álva-
ro Dias parece estar “entrando na 
onda” do presidente Jair Bolsonaro, 
por já ter se pronunciado a favor de 
um planejamento para a reabertu-
ra gradual da atividade econômica 
– mesmo com o número de casos e 
óbitos por Covid-19 no Rio Grande 
do Norte estar em ascensão.

“O Governo do Estado emitiu 
protocolos e diretrizes para o coro-
navírus. O prefeito está sendo re-
belde. Ou deve estar recebendo ou-
tro tipo de pressão, fazendo política 
com coronavírus ou entrando na 
onda do presidente da República, 
de dizer que o vírus não é grave ou 
que a economia vai parar”, afirmou 
o senador, em entrevista na sexta-

-feira (5) à Rádio Agora FM.
Jean Paul Prates disse que 

o Governo do Estado, do qual é 
aliado, não tem sido “omisso” no 
enfrentamento da pandemia. Ele 
ressaltou que a gestão de Fátima 
Bezerra abriu 309 leitos no Esta-
do para atender pacientes com a 
Covid-19, inclusive auxiliando a 
Prefeitura do Natal na montagem 
de seu hospital de campanha, com 
o fornecimento de insumos.

“A governadora tem ajudado, 
cooperado com a prefeitura como 
pode. É a principal cidade do Esta-
do, a capital, a maior concentração 
populacional. O Estado não pode 
excluir Natal. Há predisposição e 
trabalho concreto em relação a Na-
tal”, afirmou.

O senador ressaltou que algu-
mas medidas são de responsabili-
dade do gestor da capital. “O pre-
feito não pode se eximir das suas 
responsabilidades, porque existem 
competências para legislar e para 
aplicar a lei. Algumas são de pre-
feitos. Existem ingerências que 
tem limites. A governadora não 
pode sair fechando uma praia em 

Natal, por exemplo. É importante 
que haja diálogo”, complementou.

Jean Paul sugeriu, ainda, que 
Álvaro Dias tenha começado a 
criticar por motivações eleitorais. 
“Quer cutucar, provocar, justificar 
inércia em um caso ou outro. Não 
sei o que passa na cabeça do prefei-
to. Tem eleição por aí…”, finalizou 
o senador.

CRÍTICAS DE ÁLVARO
Na semana passada, o prefeito 

de Natal passou a fazer críticas 
públicas à governadora Fátima 
Bezerra. Álvaro Dias tem cobrado 
da gestão estadual a implantação 
de um hospital de campanha na 
capital potiguar.

De acordo com ele, o equipa-
mento estadual diminuiria a sobre-

carga de pacientes na rede munici-
pal. Ele afirmou que, por falta de 
assistência do Governo do Estado, 
pacientes do interior estão lotando 
as unidades de pronto atendimento 
(UPAs) de Natal.

Na última quinta-feira (4), à TV 
Tropical, ele falou sobre o assunto. 
“Nossas UPAs estão sobrecarrega-
das de pacientes do interior, que 
estão vindo de Canguaretama, 
Ceará-Mirim, São Gonçalo, Extre-
moz… Esses pacientes têm de ser 
socorridos pelo Governo do Estado. 
Cadê o hospital de campanha do 
governo? Precisa ter uma ação efi-
caz, imediata, urgente. As pessoas 
vão morrer desassistidas”, afirmou 
Álvaro Dias.

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) tem afirmado que, 
em vez do hospital de campanha, 
tem ampliado a rede assistencial a 
pacientes com a Covid-19 através 
da abertura de leitos em hospitais 
já existentes. Nesta semana, a 
pasta informou que, desde o início 
da pandemia, abriu 309 leitos do 
Estado, sendo 182 de tratamento 
intensivo (UTI).

Senador Jean Paul Prates (PT) fez críticas ao prefeito de Natal, Álvaro Dias

Jean Paul Prates critica Álvaro Dias:
“Está fazendo política com coronavírus”
Após prefeito de Natal afirmar que governadora Fátima Bezerra, aliada de Jean Paul, tem sido omissa no enfrentamento 
da pandemia, senador pelo PT disse que governo estadual ajudou Natal a montar leitos para pacientes com coronavírus

Análise

Jefferson Rudy / Agência Senado | José Aldenir / Agora RN

O número de mortos por Co-
vid-19 ultrapassou os 400 mil no 
mundo, segundo dados da Univer-
sidade Johns Hopkins, que monito-
ra a pandemia em todo o mundo.

A atualização realizada nes-
te domingo (7) mostra que já são 
400.013 óbitos relacionados à do-
ença, que é provocada pelo novo 
coronavírus.

Os Estados Unidos lideram o 
ranking, com 109.802 mortes. Até o 
início da noite, quando esta edição 
foi fechada, o país era seguido pelo 
Reino Unido (40.548), pelo Brasil 
(35.930) e pela Itália (33.483). Já 
em número total de infectados, os 
números se aproximam dos 7 mi-
lhões em todo o mundo. Até a úl-
tima atualização, eram 6.910.014 
as pessoas que tiveram diagnós-
tico confirmado da doença. Esse 
ranking também é liderado pelos 
EUA, que já registrou 1.920.061 
infectados.

NÚMEROS DO RN
De sexta para sábado, data da 

última atualização, o Rio Grande 
do Norte registrou 23 novos óbitos 
por Covid-19. Com isso, chegou a 
um total de 410 mortes, de acordo 
com os dados da Secretaria Esta-

dual de Saúde Pública (Sesap). 
Deste total, 8 ocorreram exata-
mente nas últimas 24h. Ainda 
segundo a Sesap, são 9.449 casos 
confirmados da doença, 18.841 
suspeitos, além de 16.733 descar-
tados.

No Estado, há 63 mortes em 
investigação em decorrência da 
infecção. A taxa de isolamento per-
manece baixa, e caiu para 39,6%. 
As autoridades dizem que o ideal 
seria 70%.

Em todo o RN, há 655 pessoas 
internadas com confirmação ou 
suspeita de Covid-19, das quais 
338 têm quadro grave. O Estado já 
confirma superlotação na maioria 
dos leitos disponíveis para trata-
mento da doença. Em Pau dos Fer-
ros e na Região Oeste, não existem 
mais vagas. Na Grande Natal, 99% 
dos leitos estão cupados. A situação 
é menos dramática na região Seri-
dó, onde a taxa está em 59,1%.

Ceasa foi desinfectada neste domingo

Mundo já tem mais de 400 mil 
mortes provocadas pela Covid-19

Pandemia

Sandro Menezes / Governo do RN

O Ministério Público Federal 
abriu um procedimento extrajudi-
cial para apurar o atraso e a omis-
são na divulgação de dados sobre o 
novo coronavírus no País.

A Procuradoria enviou pedido 
de cópia dos atos administrativos 
do Ministério da Saúde que resul-
taram nas mudanças promovidas 
pelo governo e cobrou esclareci-
mentos sobre o caso.

Desde o boletim de sexta-feira 
(6), o governo federal deixou de 
apresentar o número acumulado 
de mortes por Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia, informação que 
sumiu do site oficial sobre a doen-
ça. Os balanços também passaram 
a ser publicados às 22h.

O Ministério Público Federal 
também quer saber “qual foi a 
urgência” que motivou a retirada 
imediata do número de mortos do 
painel de vítimas do Covid-19 e por 
qual motivo técnico se faz necessá-
ria a revisão dos óbitos pela doença.

Os pedidos foram encaminha-

dos ao ministro interino da Saúde, 
Eduardo Pazuello.

A investigação da Procuradoria 
ocorre paralela a pedido da Defen-
soria Pública da União, que foi à 
Justiça Federal de São Paulo para 
obrigar o governo a apresentar os 
dados. Em outra frente, parlamen-
tares da oposição planejam entrar 
com ações no Supremo Tribunal Fe-
deral para garantir a transparência 
das informações da pandemia.

MPF investiga atraso e omissão 
de dados da pandemia no Brasil

Procedimento extrajudicial

Ministro Eduardo Pazuello (Saúde)

Erasmo Salomão / Ministério da Saúde



A saída de Jaime Calado da Secretaria Estadual de Desenvolvimen-
to Econômico, formalizada na última sexta-feira (5), deixou mui-
ta gente intrigada. Principalmente depois de ele declarar apoio 

à reeleição do prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emídio de 
Medeiros. Se não será candidato, qual é, então, o objetivo de Jaime ao 
pedir exoneração a quatro meses do pleito? Por que, ao sair, afirmou que 
buscava atender ao prazo de desincompatibilização estabelecido pela 
lei eleitoral se não vai disputar a sucessão municipal? Em nota, o agora 
ex-secretário limitou-se a dizer que segue aliado tanto de Fátima quanto 
de Paulo Emídio e que sua saída é um “até breve”.

Planejando calado
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

PLANEJANDO CALADO III
Segundo o que transpirou 

dos bastidores até agora, 
tudo leva a crer que Jaime 
Calado decidiu deixar o cargo 
de secretário realmente para 
se dedicar às candidaturas 
lançadas ou apoiadas pelo 
seu partido, o Pros. Além de 
apoiar a reeleição de Paulo 
Emídio, em São Gonçalo, a 
legenda também quer chegar 
ao poder em Parnamirim. 
No município, o partido é 
liderado pelo ex-prefeito 
Maurício Marques.

PLANEJANDO CALADO IV
Homem de confiança da 

governadora, Jaime Calado 
pode se tornar também, 
agora que deixou o governo, 
o principal articulador de 
Fátima Bezerra nas eleições 
municipais deste ano. Às 

voltas com problemas da 
gestão, como o controle das 
finanças e o enfrentamento 
da pandemia, Fátima pode 
delegar ao seu ex-secretário 
a missão de organizar 
candidaturas em várias 
cidades do Estado.

PLANEJANDO CALADO V
Parte dessa função 

Jaime Calado já exerceu 
nas eleições de 2018. Nos 
bastidores, o ex-prefeito 
de São Gonçalo atuou 
fortemente para eleger 
Fátima Bezerra governadora, 
aproximando a petista 
do empresariado – tanto 
que virou secretário do 
Desenvolvimento Econômico 
depois. Além disso, emplacou 
sua mulher, Zenaide Maia, 
como candidata ao Senado. E 
ela foi eleita também.

PLANEJANDO CALADO II
Segundo a lei federal complementar nº 64, de 1990, como 

saiu do cargo de secretário de Estado faltando quatro meses 
para as eleições, Jaime Calado só pode ser candidato a 
prefeito em 2020. Se quisesse ser candidato a vereador, teria 
de ter se afastado seis meses antes. E nem mudar de domicílio 
eleitoral (para ser candidato a prefeito em outro município) 
ele pode, já que o prazo para trocar já acabou.

TROCA-TROCA
Mudança no primeiro 

escalão da Prefeitura do Natal. 
Após portarias publicadas no 
Diário Oficial, Tomaz Neto 
deixou a Secretaria de Obras 
para assumir a Secretaria de 
Habitação. Trocou de lugar com 
Carlson Gomes, que, por sua 
vez, saiu da Habitação para a 
pasta de Obras.

ALERTA DO CREMERN I
No momento em que 

médicos se popularizam 
na internet com “poções 
mágicas” para prevenir 
ou tratar o coronavírus, 
o Conselho Regional de 
Medicina faz um alerta. Em 
nota, a entidade falou dos 
riscos da “automedicação, 
do sensacionalismo e da 
autopromoção nesse momento 
delicado de pandemia”.

 ALERTA DO CREMERN II
O órgão diz que a 

automedicação ou aquisição 
de receitas de forma 
“indiscriminada” pode trazer 
riscos à saúde.

ALERTA DO CREMERN III
O Cremern complementa: 

“Repudiamos toda e qualquer 
postura sensacionalista que vise 
a autopromoção e que interfira 
no que há de mais importante 
no processo do tratar que é a 
relação médico/paciente e o 
ato médico que a envolve. O 
Cremern está atento e adotará 
as medidas cabíveis”.

LUTO
Morreu neste fim de 

semana, aos 61 anos, após 
infarto, o vereador Gelson 
Lima, presidente da Câmara 
Municipal de Macaíba.

*Com informações da Redação do Agora RN
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O ativista Guilherme Boulos, 
principal líder do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
criticou a atuação parlamentar do 
deputado federal General Girão 
(PSL-RN). Durante um debate na 
“CNN Brasil” sobre o atual cenário 
político, Boulos condenou o parla-
mentar potiguar por, supostamen-
te, não ter apresentado nenhum 
projeto de lei até agora na Câmara 
dos Deputados.

A fala de Boulos aconteceu de-
pois que Girão, irritado com o tom 
do debate, fez uma provocação ao 
ativista. O deputado potiguar, que 
é general da reserva do Exército e 
que também já foi secretário de Se-
gurança Pública no Rio Grande do 
Norte, disse que tinha “curriculum 
vitae”, diferentemente do seu deba-
tedor – que teria o histórico, segun-
do Girão, de praticar atos violentos 
pelo País afora.

“É melhor o senhor procurar 
medir suas palavras. O senhor está 
acusando pessoas que não comete-
ram crimes. O que eles fizeram foi 
mostrar o que está acontecendo, 
sem subterfúgios”, disse Girão, em 
referência a aliados do presidente 
Jair Bolsonaro que são alvos do in-
quérito das fake news, que trami-
ta no Supremo Tribunal Federal. 
Boulos criticou o grupo, apontando 
que há indícios da existência de um 
suposto esquema criminoso para 
disseminar notícias falsas.

“Algumas pessoas como nós te-
mos ‘curriculum vitae’. Talvez esse 
espaço não seja muito do conheci-
mento”, complementou Girão.

Boulos rebateu: “Eu sou pro-

fessor, formado em Filosofia com 
mestrado na área de Psiquiatria. 
Também sou professor de Psica-
nálise, ativista do movimento so-
cial da luta por moradia digna há 
vinte anos, com muito orgulho, do 
lado certo da história. Tenho muita 
tranquilidade de falar sobre isso”.

“Eu não sei se o deputado Gi-
rão, que até onde eu vi está há 
um ano e meio no Parlamento e 
não apresentou um projeto de lei, 
recebendo R$ 33 mil de salário de 
deputado, pode dizer a mesma coi-
sa do seu currículo parlamentar”, 
complementou o ativista, que foi 
candidato à Presidência da Repú-
blica em 2018 pelo PSOL.

PROCEDE?
Apesar das críticas de Boulos, 

não é verdade que o deputado do 
Rio Grande do Norte não tem proje-
tos de lei apresentados na Câmara. 

De acordo com o Portal da Trans-
parência da Casa, General Girão 
propôs até agora onze projetos de 
lei, sendo três individualmente e 
oito em conjunto com outros depu-
tados. Nenhum deles chegou a ser 
aprovado no plenário.

Dos três projetos individuais, 
dois foram apresentados em 2019, 
primeiro ano de mandato, e um foi 
protocolado este ano. Eles tratam 
sobre mudanças na distribuição 
dos recursos do Salário-Educação; 
sobre alterações nas regras para 
desfiliação partidária e criação de 
estatuto partidário; e sobre aumen-
to de pena para delitos cometidos 
por organizações criminosas.

Além disso, houve outras 49 
proposições, a maioria requerimen-
tos, e outros oito projetos relatados. 
Em um ano e meio de mandato, 
General Girão só teve uma falta 
não justificada.

A Prefeitura do Natal, por meio 
da Secretaria Municipal de Traba-
lho e Assistência Social (Semtas), 
já beneficiou, em todas as regiões 
do municípios, cerca de 20 mil fa-
mílias com a distribuição de cestas 
básicas para as pessoas que estão 
em situação de vulnerabilidade 
social, vulnerabilidade temporária 
ou que foram afetadas economi-
camente pela pandemia do novo 
coronavírus.

“Nosso objetivo é assegurar a 
dignidade e a reconstrução da auto-
nomia das pessoas e famílias atin-

gidas pela Covid-19 no município. 
Este é um momento muito difícil, 
no qual devemos nos unir, mas com 
fé, trabalho e união venceremos 
essa batalha”, declara a secretária 
de Trabalho e Assistência Social de 
Natal, Andréa Dias.

A ação já atendeu as quatro re-
giões do município e foram benefi-
ciadas, com as cestas básicas, mais 
de 118 instituições. A distribuição 
segue os critérios da Política de 
Assistência Social, de acordo com 
as condições de vulnerabilidade e 
risco social.

Ativista Guilherme Boulos, do MTST

Cestas básicas são entregues em Natal

Boulos acusa Girão de não ter 
projetos na Câmara. É verdade?

Prefeitura já distribuiu 20 mil 
cestas básicas durante pandemia

De acordo com Portal da Transparência da Casa, General Girão propôs até 
agora onze projetos de lei, sendo três individualmente e oito em conjunto

Agora RN checou

Em Natal

CNN / Reprodução

Prefeitura do Natal / Divulgação

Deputado federal General Girão (PSL)

CNN / Reprodução
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A Secretaria de Saúde de Natal 
(SMS) publicou um novo protocolo 
para orientar médicos e profis-
sionais de saúde em geral sobre o 
atendimento a pacientes com Co-
vid-19, infecção causada pelo novo 
coronavírus. O protocolo traz desde 
instruções sobre o acolhimento de 
casos suspeitos nas unidades de 
saúde até terapias medicamento-
sas para casos graves confirmados.

O documento, aprovado pelo 
secretário municipal de Saúde, Ge-
orge Antunes, e pelo prefeito Álvaro 
Dias, recomenda o uso de medica-
mentos como a hidroxicloroquina 
até para pacientes com sintomas 
iniciais da doença. Além disso, in-
dica especialmente a ivermectina 
como medida de prevenção. Não 
são citados estudos que comprovem 
a eficácia de nenhum dos remédios 
para conter a Covid-19.

O protocolo registra que a Co-
vid-19 tem três fases. A primeira, 
que pode ser assintomática, é cha-
mada de replicação viral e tem du-
ração média de 5 dias. Nessa fase, 
podem surgir sintomas como febre, 
tosse seca, mal-estar e diarreia. 
“Na maioria dos pacientes, em par-
ticular os jovens sem comorbidades 
(fatores de risco), a doença encerra-
-se nesta fase e evolui para a cura”, 
diz o relatório.

Já a segunda fase é denomina-
da inflamatória e inclui a persistên-
cia dos sintomas iniciais com o pos-
sível aparecimento de falta de ar e 
alteração de exames laboratoriais. 
Nessa etapa da doença, caso não 
haja intervenção medicamentosa 
ou reação do próprio organismo, o 
caso pode evoluir para o comprome-
timento dos pulmões e redução da 
oxigenação do sangue.

O protocolo da Secretaria de 
Saúde de Natal afirma que “a in-
tervenção nesta fase pode trazer 
impacto no curso clínico da doença, 
reduzindo a possibilidade de agra-
vamento do quadro clínico e, con-
sequentemente, podendo reduzir 
internações em UTI e necessidade 
de suporte ventilatório invasivo”.

Na terceira fase, o paciente 
evolui para insuficiência cardíaca e 
pode ter uma piora no quadro infla-
matório, o que normalmente exige 
internação em unidades de trata-
mento intensivo. O cenário pode 
evoluir para óbito.

Segundo as recomendações da 
SMS, o tratamento em pacientes 
com quadro sugestivo para Co-
vid-19 deve ser iniciado de forma 
precoce, de preferência até 48 horas 
depois do aparecimento dos sinto-

mas (fase 1 da doença), mesmo que 
o nível de oxigênio no sangue esteja 
superior a 95% o raio-X de tórax 
apresente resultado normal. Os pa-
cientes que estão no grupo de risco, 
como idosos, diabéticos, hiperten-
sos e obesos, devem ter prioridade 
no tratamento.

O TRATAMENTO
Para pacientes no estágio ini-

cial da Covid-19, o protocolo indica 
o uso de hidroxicloroquina ou difos-
fato de cloroquina associado a azi-
tromicina e zinco quelato, além de 
antibióticos e oseltamivir (Tamiflu) 
caso haja suspeita de pneumonia 
bacteriana e gripe junto.

A Secretaria de Saúde reco-
menda aos médicos que, antes de 
prescrever a hidroxicloroquina ou 
a cloroquina, sejam realizados exa-
mes nos pacientes para que sejam 
identificadas eventuais contraindi-
cações. O medicamento não é reco-
mendado para cardiopatas, devido 
ao risco de arritmias.

Para os pacientes que não po-
dem tomar cloroquina, o protoco-
lo recomenda o uso associado de 
ivermectina e azitromicina, além 
de antibióticos e Tamiflu caso haja 
suspeita de pneumonia bacteriana 
e gripe junto.

O uso de corticoides, como a 
prednisona, não é indicado para a 
fase 1 da doença porque pode esti-
mular a replicação viral.

Na segunda fase da doença, 
que comumente se inicia a partir 
do 6º dia de infecção, o protocolo 
da Secretaria de Saúde indica a 
adoção dos mesmos medicamentos 
da primeira fase, com a adição de 
corticoides e antitrombóticos (como 

a heparina).
Há também indicações para a 

fase 3 da Covid-19, mas elas são 
restritas a tratamentos no inte-
rior dos hospitais, principalmente 
UTIs, em caso de internação.

PREVENÇÃO
De forma inédita, o protocolo 

também incluiu a recomendação 
da ivermectina como medida de 
prevenção à Covid-19. Segundo o 
documento, o remédio, que é um 
antiparasitário, tem diminuído a 
replicação do novo coronavírus em 
ensaios laboratoriais.

“Considerando seu perfil de se-
gurança farmacológico (poucos efei-
tos colaterais), larga experiência 
de uso clínico em outras doenças, 
custo e comodidade posológica, esse 
medicamento revela-se como uma 
opção a ser utilizada não somente 
para tratamento, como também pa-
ra a profilaxia, somada a outras in-
tervenções não medicamentosas”, 
diz o documento.

De acordo com o protocolo, nes-
ses casos (prevenção), a ivermecti-
na deve ser usada por quem está 
altamente exposto ao vírus, como 
profissionais de saúde e da segu-
rança, e por quem está no grupo de 
risco para a doença.

Para o primeiro grupo (profis-
sionais de saúde), a recomendação 
da secretaria é tomar um compri-
mido de ivermectina 6 mg para ca-
da 30 Kg de peso corporal, durante 
dois dias, e a cada 15 dias. Como 
exemplo, quem tem 90 Kg deve to-
mar três comprimidos em um dia e 
três comprimidos no outro – e repe-
tir a dose duas semanas depois.

Já o segundo grupo de pessoas 

(que tem fatores de risco) deve to-
mar um comprimido de 6 mg a cada 
30 Kg de peso corporal por apenas 
um dia, e a cada 15 dias.

O protocolo diz que é recomen-
dável, após tomar duas doses do 
medicamento, avaliar a função 
hepática (fígado). Caso não haja al-
terações relevantes, o uso pode ser 
continuado. Também não se pode 
tomar mais que oito comprimidos 
por dia.

A utilização por pacientes jo-
vens e saudáveis não é recomen-
dado, assim como por crianças 
com menos de 5 anos, gestantes e 
lactantes.

Apesar de o protocolo trazer 
toda a forma de uso, incluindo do-
sagens, o documento diz que o uso 
deve ser orientado por um médico.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, autoriza uso do medicamento como prevenção

Secretaria de Saúde recomenda 
usar ivermectina contra Covid-19
Segundo novo protocolo, remédio, que é um antiparasitário, tem diminuído a replicação do novo 
coronavírus em ensaios laboratoriais. Prefeito diz que postos de saúde receberão o medicamento

Em Natal

José Aldenir / Agora RN | Reprodução

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, afirmou que o antiparasitá-
rio ivermectina será distribuído 
nos postos de saúde da capital po-
tiguar. Ele, que é médico, disse que 
a equipe da Secretaria Municipal 
de Saúde, além dele próprio, tem 
visitado unidades básicas de saúde 
mostrando aos médicos a ação do 
medicamento contra o novo coro-
navírus.

“Podemos usar a ivermectina 
como tratamento preventivo. Es-
tamos disponibilizando em grande 
quantidade. Vamos também provi-
denciar outros medicamentos, que 
fazem o tratamento, que colabo-
ram, que resolvem o coronavírus, 
destroem o vírus”, afirmou o pre-
feito na última quinta-feira (4), em 
entrevista à TV Tropical.

Segundo Álvaro Dias, os postos 
de saúde de Natal serão abaste-
cidos com os medicamentos que 
estão no protocolo divulgado esta 
semana pela SMS que orienta mé-
dicos e profissionais de saúde sobre 
como deve ser o atendimento a 
casos suspeitos ou confirmados de 
Covid-19.

“Vamos ser agressivos com ele 
(coronavírus). Estamos só apa-
nhando. Vamos agora para cima 
dele, com medicamentos que resol-
vem, destroem, curam e trazem a 
tranquilidade de volta para as pes-
soas”, disse Álvaro Dias.

“Vamos para
cima; estamos só 
apanhando”, diz 
prefeito Álvaro Dias

O escritor Olavo de Car-
valho, considerado “guru do 
bolsonarismo”, fez uma série 
de postagens das redes so-
ciais neste domingo (7) com 
críticas ao presidente Jair 
Bolsonaro, de quem é aliado.

Em vídeo, afirmou que 
Bolsonaro não faz nada para 
o defender de uma susposta 
milícia digital; que o presi-
dente não é seu amigo; e que 
ainda pode ser processado por 
prevaricação, já que presen-
cia crimes e não faz nada. Em 
seguida, escreveu: “Os milita-
res obedecem você ou é você 
que obedece a eles?”.

Nas publicações, Olavo 
ainda reclama que Bolsonaro 
não coloca seus assessores 
para defendê-lo de processos 
e multas que estaria respon-
dendo na Justiça, sem dar de-
talhes sobre os casos. E pro-
voca sobre a relação dele com 
os militares que o apoiam.

“Presidente, se você não 
tem apoio suficiente dos gene-
rais para desarmar o inimigo 
comunista, pare de insuflar 
no povo falsas esperanças 
baseadas numa visão ilusó-
ria da grandeza militar. Diga 
logo a verdade: só contem 
com as Forças Armadas para 
servicinhos menores. Para o 
grande combate, nunca”, diz 
uma das mensagens.

O escritor também sugere 
que Bolsonaro é “fraco”. “Que 
é que o Bolsonaro, na presi-
dência, fez contra o avanço do 
comunismo? NADA. Nem to-
cou muito no assunto. Virou 
‘pragmático’, e quanto mais 
pragmático virou, mais foi 
acusado de fascista e ditador. 
A fraqueza atrai a agressivi-
dade”. Mas depois afirma que 
ainda há tempo para o presi-
dente parar de seguir maus 
conselhos e corrigir o rumo da 
sua política. “Primeiro ponto: 
Um governante não faz nem 
aceita polêmica. Fala pouco 
e age muito. Por exemplo, a 
porra da Globo já deveria es-
tar fechada”.

Olavo de Carvalho 
critica Bolsonaro 
e sugere que
ele é “fraco”

Redes sociais

Escritor e filósofo Olavo de Carvalho

Agência Brasil
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O presidente Jair Bolsonaro parece haver se preparado para 
a fase “inevitável” de fazer acordos com partidos, inclu-
sive do “centrão”, para consolidar uma base de apoio no 

Congresso. Já em maio de 2019, ele criou por decreto o Siste-
ma Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc), uma espécie 
de “peneira eletrônica” que possibilita o controle e a análise de 
candidatos a cargos em comissão e funções de confi ança. As 
novas regras são rigorosas para dar segurança a quem nomeia 
o indicado. Presidente do BNB por um dia, Alexandre Cabral não 
passou pelo Sinc, graças ao drible depois descoberto do padri-
nho Fernando Bezerra. O Sinc é bem mais amplo que o sistema 
anterior. Agora, se quiser, o presidente tem acesso ao histórico 
político e até ideológico do indicado. O levantamento mostra se 
o candidato ao cargo foi investigado, se foi processado e con-
denado, até mesmo conexões pessoais e profi ssionais. O siste-
ma prevê também sabatina que avalia a qualifi cação técnica do 
indicado. A fase fi nal é uma entrevista com o ministro ou chefe 
imediato.

Bolsonaro criou “peneira” 
para indicações políticas

redacaoch@gmail.com
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ILUSTRE VÍTIMA DE FAKE NEWS
O procurador geral Augusto 

Aras anda amargurado. Apesar 
do rigor técnico de suas decisões, 
viajou ao inferno quando 
Bolsonaro admitiu indicá-lo a 
vaga no Supremo. Virou alvo 
a ser abatido. Até entrevistas 
concedidas de boa fé foram 
desvirtuadas de má fé, só para 
prejudicar.

ELES QUEREM IMUNIDADE
Deputados e senadores não 

estão preocupados com fake news. 
O teor dos projetos e declarações 
mostram que eles estão 
empenhados em uma solução que 
intimide críticos. Querem pintar e 
bordar sob aplausos. 

TARA LEGISLADORA
Já são 101 os projetos de lei 

na Câmara sobre “fake news”, 
quase todos loucos fl ertando com 

“limites” também à liberdade de 
imprensa. Só este ano foram 48 
projetos, um recorde. Em todo o 
ano de 2019, foram 41.

FAKE DEMAIS
No mesmo dia em que 

apresentou projeto para criar 
“comitê” para dizer o que é ou não 
é fake news, a deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP) virou alvo 
de denúncia de criar perfi s fakes 
para espalhar... fake news.

QUANDO CONVÉM
Ex-secretário-executivo 

do Ministério da Saúde, João 
Gabbardo, agora no governo 
Dória (SP), reconhece que o 
Brasil prolongou a curva de 
contágio sem colapsar o sistema 
de saúde e, por isso, será possível 
fl exibilizar antes de países 
europeus, que viveram outro 
quadro.

O melhor gasto público do presidente Jair Bolsonaro, em 18 meses 
de governo, foi de longe sua viagem à Arábia Saudita, onde recebeu 
promessa de investimentos de US$10 bilhões no Brasil. O ministro-
chefe da Casa Civil, general Braga Netto, que coordena o programa 
Pró-Brasil, já tem pronto uma espécie de “cardápio” de oportunidades 
com descrição minuciosa de cada projeto. Todos os que manifestaram 
interesse em investir no País, como os sauditas, já sabem o que fazer.

TUDO ORGANIZADO
Braga Netto se orgulha do 

trabalho de quatro técnicos 
da Casa Civil que deixam 
oportunidades de investimento 
no Brasil ao alcance de um 
clique.

TRIPLICOU A META
Após o encontro com 

Mohammed bin Salman, 

Bolsonaro transformou em 
US$10 bilhões os US$3 bilhões 
negociados antes da viagem.

MUITOS BILHÕES
Os cerca de R$50 bilhões 

sauditas representam o 
maior investimento obtido 
na História por presidente 
brasileiro em visita ofi cial ao 
exterior.

Pró-Brasil já tem lista de 
opções para investidores

Grupos contrários ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro pro-
moveram manifestações pacífi cas 
neste domingo (7) em ao menos 
nove estados.

Atos públicos com bandeiras 
diversas, como o combate ao racis-
mo e a defesa da democracia e do 
impeachment, provocaram aglo-
merações especialmente em São 
Paulo (SP), onde o protesto teve 
maior adesão.

Os manifestantes, no entanto, 
procuraram manter uma distân-
cia mínima entre si, nem sempre 
com sucesso, mas usando másca-
ras de proteção.

Protestos a favor de Bolsonaro 
também foram registrados, mas 
em menor número.

Após o encerramento do ato 
realizado no Largo da Batata, na 
zona oeste de São Paulo, por volta 
das 16h40, houve um princípio de 
tumulto logo contido pelas pró-
prias lideranças do movimento.

Alguns manifestantes que-
braram a porta de uma agência 
bancária quando caminhavam em 
direção a uma estação de metrô. 
Como havia aliados de Bolsonaro 

na região da Avenida Paulista a 
caminhada até lá não foi permitia 
pela Polícia Militar, que acompa-
nhou a movimentação que seguiu 
pela Rua dos Pinheiros fazendo 
um cordão de isolamento.

Nos demais estados, os atos 
também ocorreram com tranqui-
lidade. Em Brasília, protestantes 
ocuparam parte da Esplanada dos 
Ministérios para se posicionarem 

contra o presidente Jair Bolsonaro 
e contra o racismo. A Polícia Mi-
litar fez um cordão de isolamento 
para impedir que os manifestan-
tes avancassem até a Praça dos 
Três Poderes.

Belo Horizonte, Belém, Rio, 
Porto Alegre, Curitiba, Salvador, 
Fortaleza e Goiânia também re-
gistraram atos políticos neste do-
mingo.

A piora do cenário econômico 
neste ano, que eleva o risco de ca-
lote por parte dos consumidores, 
levou as dez maiores varejistas de 
capital aberto do País a aumen-
tarem em quase 40% os recursos 
destinados a cobrir as perdas com 
inadimplência. O levantamento é 
do jornal Valor Econômico.

Identifi cada nos balanços como 
provisão para devedores duvido-
sos, o montante passou de R$ 4,1 
bilhões de janeiro a março de 2019 
para R$ 5,7 bilhões no mesmo in-
tervalo deste ano. Em relação ao 
quarto trimestre, a alta foi de 9%.

Na Guararapes, dona da Ria-
chuelo, a provisão para perdas 
atingiu R$ 1,1 bilhão no primeiro 
trimestre, mesmo número verifi -
cado no quarto trimestre, mas 
acima dos R$ 900 milhões de 
um ano atrás. Em abril, a rede 
fechou convênios de recebimento 
de boletos com o GPA, Carrefour 
e lotéricas, e ainda adotou uma 
política de concessão de crédito 

mais rígida.
Fez isso para se proteger de 

aumento maior da inadimplência 
“inclusive suspendendo as opera-
ções de empréstimos pessoal ofer-
tados”, disse no balanço do primei-
ro trimestre. A Riachuelo projeta 
aumento de provisão na segunda 
metade do ano, com pico no quarto 
trimestre, por conta da piora do ce-

nário econômico.
“As perdas com nosso cartão [de 

crédito] foram de 7,7% em março, 
e isso deve ir 10% no quarto tri-
mestre. No empréstimo pessoal, as 
perdas atingiram 25,8% e devem ir 
para 30%. Por isso, já começamos a 
adicionar provisões”, afi rmou o di-
retor fi nanceiro Tulio Queiroz, em 
teleconferência a analistas.

Ato contra o presidente Jair Bolsonaro reúne manifestantes em São Paulo (SP)

Empresa projeta aumento de provisão para perdas na segunda metade do ano

Ao menos nove estados e o DF 
registram atos contra Bolsonaro

Riachuelo tem inadimplência de 
R$ 1,1 bilhão de janeiro a março

Protestos pelo País afora levantaram a bandeira do combate ao racismo
e a defesa da democracia; São Paulo registrou maior adesão em protesto

Manifestação

Varejo

Daniel Teixeira / Estadão

Divulgação
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O Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Norte (TCE) abriu pro-
cedimento para apurar o contrato 
de compra firmado pelo Governo 
do Estado, através do Consórcio 
Nordeste, para a aquisição de res-
piradores hospitalares. Apesar de 
a aquisição ter sido feita no fim de 
abril, com o custo total de R$ 48 
milhões, os equipamentos nunca 
foram entregues aos nove Estados 
nordestinos.

O TCE vai apurar a legalidade 
e legitimidade da transferência de 
R$ 4,947 milhões pelo Governo do 
Rio Grande do Norte ao Consórcio 
Nordeste. O montante seria utili-
zado para a compra de 30 respira-
dores.

A efetiva análise do processo 
de aquisição pelo Consórcio Inte-
restadual será, a princípio, reali-
zada pelo Tribunal de Contas da 
Bahia, que é o local de origem das 

investigações relacionadas com a 
compra.

No último dia 1º, a Polícia Ci-
vil da Bahia deflagrou a operação 
“Ragnarok”, que investiga irregu-
laridades na compra dos aparelhos 
hospitalares. A empresa alvo da 
operação, a Hempcare, é investiga-
da por vender e não entregar respi-
radores ao Consórcio do Nordeste. 
Segundo a polícia civil baiana, a 
empresa nunca teve os equipamen-
tos oferecidos na venda.

Para tentar reaver o dinheiro 
da compra, o Tribunal de Justiça 
da Bahia bloqueou os bens da em-
presa. A decisão ocorreu após uma 
ação judicial aberta pelo Consórcio 
do Nordeste.

Além da investigação pelas 
Cortes de Contas da Bahia e do 
Rio Grande do Norte, o caso tam-
bém é alvo de análise dos conse-
lheiros do TCE da Paraíba.

O procedimento aberto na 
Paraíba aponta que o dinheiro 
utilizado pela aquisição dos respi-
radores não foram registrados no 

Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira (SIAFI) do governo 
paraibano. As transferências ban-
cárias realizadas para o Consórcio 

Nordeste relativas à aquisição 
destes equipamentos, realiza-
das em 06 de abril, somaram R$ 
4.947.535,80.

O TCE paraibano também 
questiona o fato de o fornecedor 
escolhido pelo Consórcio Nordeste 
para o fornecimento dos equipa-
mentos, a Hempcare Pharma Re-
presentações Ltda, ter menos de 
um ano de constituição conforme 
informações de seu cartão CNPJ, 
com capital social de R$ 100 mil, 
e o documento fiscal emitido pela 
empresa possui numeração muito 
baixa (nº 000.000.02, série 01).

“Levando a indícios de que a 
empresa, até o momento, não pos-
sui grande expertise no forneci-
mento de materiais médico-hospi-
talares, tornando sua contratação 
para operação tão vultosa um fato 
estranho”, aponta a Corte de Con-
tas da Paraíba.

Consórcio Nordeste gastou mais de R$ 48 milhões para a compra de respiradores

TCE abre procedimento para apurar compra 
de respiradores pelo Consórcio Nordeste
Aquisição foi feita no fim de abril, com o custo total de R$ 48 milhões, mas equipamentos hospitalares nunca foram entregues 
aos nove Estados nordestinos; Cortes de Contas da Bahia e da Paraíba também investigam possíveis irregularidades no contrato

Recursos

 Fernando Vivas/Governo da Bahia

O Plano de Contingência do Go-
verno do Estado do Rio Grande do 
Norte para a abertura progressiva 
de leitos Covid-19 prevê a abertura 
de mais 145 leitos nos próximos 15 
dias. São 83 UTIs, 60 leitos clínicos 
e 2 leitos de estabilização. Os 40 
novos respiradores recebidos esta 
semana estão incluídos na instala-
ção destes leitos. 

A administração estadual já 
abriu 309 leitos Covid-19, sendo 
182 críticos, alguns em parceria 
com gestões municipais, e 127 clí-
nicos.

Com base na demanda do qua-
dro epidemiológico, estão em fase 
de instalação leitos no Hospital 
João Machado em Natal (25 UTIs 
e 10 clínicos), Hospital São Luiz em 
Mossoró (10 UTIs), Assú (3 leitos 
clínicos e 2 de estabilização), Hos-
pital Regional do Seridó em Caicó 
(8 UTIs), Hospital Regional de Pau 
dos Ferros (2 UTIs e 16 leitos clí-
nicos), Santo Antônio (5 UTIs e 6 
leitos de retaguarda), João Câmara 
(10 UTIs e 10 leitos clínicos), Maca-
íba (10 UTIs e 5 leitos clínicos), São 
Paulo Potengi (6 UTIs e 10 leitos 
clínicos) e, em parceria com os mu-

nicípios, Santa Cruz (mais um leito 
com respirador, já tem 4) e São 
Gonçalo do Amarante (6 UTIs).

O secretário adjunto de Saúde, 
Petrônio Spinelli, ressaltou, entre-
tanto, que os novos leitos só serão 
eficazes se o isolamento aumentar. 
“Há uma relação direta entre o 
baixo isolamento e o aumento da 
contaminação, das internações e 
de óbitos”, disse. A taxa de isola-

mento social vem há mais de duas 
semanas com índice médio em tor-
no de 40% e nesta sexta-feira foi de 
39,35%, quando o mínimo necessá-
rio é de 60%. 

O Governo tem intensificado 
parcerias com as prefeituras para 
aumentar o isolamento social, con-
clamando união para o Pacto pela 
Vida, e viabilizar estratégias para 
abertura de novos leitos.

Governo estadual já abriu 182 leitos críticos em diversas cidades potiguares

Governo do Estado vai abrir 83 
leitos de UTI nos próximos 15 dias

Atendimento

REUTERS / Amanda Perobelli

Os municípios de Guamaré, 
Macau e Pendências, em ação con-
junta, decretaram lockdown entre 
os dias 8 e 21 de junho. A medida 
emergencial visa o isolamento so-
cial mais rígido e conter o avanço 
da pandemia da Covid-19.

A medida consta em decretos 
municipais publicados do sábado 
(06). No período determinado pe-
lo decreto, só poderá funcionar o 
comércio de gêneros alimentícios, 
medicamentos, produtos médico-
-hospitalares, produtos de limpeza 
e higiene pessoal. Além disso, os 
estabelecimentos que continuarão 
abertos terão de adotar medidas 
de segurança sanitária e de isola-
mento, além de fornecer máscaras 
e álcool gel 70% para todos os fun-
cionários e clientes. 

A medida também proíbe a sa-
ída e a entrada intermunicipal de 
pessoas no período estabelecido, 
por meio rodoviário ou hidroviá-
rio, no âmbito dos municípios de 
Guamaré, Macau e Pendências, 
exceto nos casos de desempenho de 
atividade ou serviço essencial ou 
para tratamento de saúde, devida-
mente comprovados.

Também está proibida toda 
e qualquer reunião, pública ou 

privada e outras atividades que 
envolvam aglomerações. Nos casos 
permitidos de circulação de pesso-
as, é obrigatório o uso de máscara 
e a identificação com documento 
oficial com foto. Servidores públi-
cos poderão se deslocar desde que 
comprovem com documentos.

A retomada progressiva das 
atividades econômicas está relacio-
nada com a curva de contágio da 
Covid-19 e os níveis de isolamento 
social. Caso o lockdown surta efeito 
na redução dos casos da doença. O 
plano deve ser implantado a partir 
de 15 de junho.

Macau adotou o isolamento restrito

Três municípios potiguares adotam 
o lockdown para conter a Covid-19

Medida

José Aldenir/AgoraRN
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O Rio Grande do Norte e to-
dos os outros estados da Região 
Nordeste acionaram o Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
pedir que o Governo Federal res-
tabeleça os valores retirados do 
orçamento do programa Bolsa 
Família, no valor de R$ 83,9 mi-
lhões, para a região.

A verba foi realocada para a 
comunicação institucional do Pa-
lácio do Planalto. O pedido é as-
sinado pelas procuradorias gerais 
dos nove estados nordestinos.

O documento levado ao STF, 
aponta que o número de famílias 
atendidas pelo Bolsa Família 
na região, caiu no mês de maio 
em relação ao mesmo período de 
2019. O documento argumenta 
também que a conduta da União 
representa significativo corte no 
programa, justamente em um 
período de maior necessidade, 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus.

O processo será avaliado pe-
lo ministro do Supremo, Marco 
Aurélio Melo, que em decisão an-
terior, em março,  já havia proi-
bido cortes no Bolsa Família. Na 
ocasião, o ministro ressaltou em 
sua decisão que configura uma 

postura discriminatória promo-
ver cortes na transferência direta 
de renda por meio do programa a 
apenas uma região do país.

Ao analisar o pedido, o minis-
tro considerou que há um estado 

de calamidade pública no país e 
que a concentração de cortes do 
benefício na Região Nordeste con-
figura discriminação. “A postura 
de discriminação, ante enfoque 
adotado por dirigente, de retalia-

ção a alcançar cidadãos – e logo os 
mais necessitados –, revela o pon-
to a que se chegou, revela desca-
labro, revela tempos estranhos”, 
afirmou na ocasião o ministro 
Marco Aurélio.

Estados do Nordeste  apontam que número de benefícios caiu no mês de maio em relação ao mesmo período de 2019

Estados do Nordeste processam 
União por corte no Bolsa Família
Rio Grande do Norte e todos os outros estados da região acionaram o STF por conta da retirada 
de R$ 83,9 milhões do programa; dinheiro foi realocado na comunicação institucional governo

Processo

Catraca Livre

A Escola Robô Ciência vem 
realizando uma série de lives nas 
redes sociais sobre temas ligados 
à educação, ciência e tecnologia. 
Na próxima segunda-feira (8) 
acontece mais uma delas, sobre as 
curiosidades por trás das viagens 
espaciais. Todas serão conduzidas 
pelo professor de física Alexandre 
Amaral, que também é o diretor 
da escola. Os encontros on-line vão 
acontecer sempre a partir das 19h 
no Instagram (@robociencia) e no 
canal no Youtube da Robô Ciência.

“Nessa primeira live nós vamos 
falar sobre quais são as condições 
pra se lançar uma sonda no espaço, 
quais as condições biofísicas neces-
sárias para o astronauta e, o mais 
importante, qual o objetivo da hu-
manidade em conhecer o cosmo”, 
explicou o professor.

No próximo dia 16 de junho o 
tema será educação: “Enem digital, 

um novo modelo de avaliação”. O 
professor vai detalhar como será a 

aplicação do exame, que pela pri-
meira vez terá parte das provas 
feita pelo computador. Mais de 100 
mil alunos em 110 cidades brasilei-
ras vão passar por essa experiência.

O terceiro encontro virtual 
acontecerá no dia 23 de junho e 
desta vez o tema será “Inteligên-
cia artificial aplicada à educação”. 
“Vamos mostrar algumas ferra-
mentas que serão muito úteis para 
a educação. Só para termos uma 
ideia, se colocarmos uma câmera 
captando o rosto de uma criança, 
nós conseguimos saber, por meio 
de algoritmos, se essa criança está 
aprendendo, qual a porcentagem 
de atenção dela e, a partir daí, a 
gente consegue descobrir se ela 
tem déficit de atenção. Tudo isso 
é inteligência artificial”, exempli-
ficou.

As aulas serão conduzidas pelo professor de física Alexandre Amaral

Escola Robô Ciência promove lives com temas 
ligados à educação, ciência e tecnologia

Ensino

Reprodução

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) 
vai interditar nesta segunda-
-feira (08) parte da Avenida 
Prudente de Morais no cruza-
mento com a Avenida Almi-
rante Alexandrino de Alencar 
para obras da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas 
e Infraestrutura (Semov). O 
trecho deverá permanecer fe-
chado até a quinta-feira (11).

Com a interdição, a Ave-
nida Almirante Alexandrino 
de Alencar terá a pista senti-
do Parque das Dunas/Bairro 
do Alecrim fechada a partir 
da Avenida Romualdo Gal-
vão. Com isso, a pista sentido 
Alecrim-Parque das Dunas 
vai operar em mão dupla.

Já a Avenida Prudente de 
Morais será fechada no senti-
do Petrópolis a partir da Rua 
Alberto Silva, tendo o tráfego 
e o transporte público desvia-
do para Avenida Romualdo 
Galvão e retornando para 
Avenida Prudente de Morais 
pela Rua Almirante Nelson 
Fernandes. No sentido Cida-
de Satélite, não haverá inter-
dições.

“A interdição segue até o 
dia 11 de junho, podendo ser 
liberando antes caso a inter-
venção seja concluída”, infor-
mou a STTU.

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Marcelo Crivella (Republi-
canos), anunciou que seguirá 
o próprio plano municipal de 
flexibilização do isolamento 
em função do combate ao 
coronavírus. O governo do 
Estado recomendou a reaber-
tura imediata de shoppings 
centers, bares, restaurantes e 
pontos turísticos, entre outros 
estabelecimentos. Mas o mu-
nicípio manterá tudo fechado 
por enquanto, seguindo o ro-
teiro anunciado na semana 
passada, que prevê a reaber-
tura em seis fases. A decisão 
foi tomada durante reunião 
do conselho científico do mu-
nicípio.

STTU fecha duas 
avenidas de Natal 
para obras 

Rio vai manter 
shoppings, bares 
e restaurantes 
fechados

Asdffhhjsjsjsj

Medida
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O Hospital de Campanha de 
Natal, localizado na Avenida Sena-
dor Dinarte Mariz, a Via Costela, 
principal acesso turístico da capital 
potiguar, ocupa desde o dia 4 de 
maio boa parte do que era o antigo 
Hotel Parque da Costeira. Fechado 
por conta de dívidas – principal-
mente trabalhistas –, o equipa-
mento hoteleiro desativado é, hoje, 
local de tratamento e de esperança 
para as vítimas da Covid-19. É em 
quartos de até 30 metros quadra-
dos que natalenses – e moradores 
de cidades da Região Metropolita-
na – lutam contra a infecção respi-
ratória do novo coronavírus.

O Agora RN esteve no hospital 
na última sexta-feira (5). A equipe 
não teve permissão de acesso, em 
razão de o ambiente ser considera-
do como de alto potencial infecto-
contagioso. Enquanto esteve por lá, 
a reportagem registrou um óbito, 

três altas e quatro entradas neste 
período. Segundo funcionários da 
unidade que não quiseram se iden-
tificar, 50 leitos clínicos e 20 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) estão ocupados.

Uma dos pacientes que rece-
beu alta enquanto o Agora RN 
estava presente foi Maria das 
Dores Fonseca, 63 anos. “Me deu 
vontade de sair voando”, disparou 
ela, ao comentar como se sentiu ao 
saber que estava curada do novo 
coronavírus e poderia voltar para 
sua casa após oito dias internada. 
“Quando a gente sai, todo mundo 
bate palma. Me emocionei muito. 
Da vontade de chorar”, revelou ela, 
com lágrimas nos olhos.

Com a receita na mão e algu-
mas marcas de injeções nos braços, 
Dona Maria voltou para junto da 
filha que estava com tanta sauda-
de. “Agora é só tempo de agradecer 

a Deus pela oportunidade de con-
tinuar viva e próxima da família. 
Por tudo que vivi, muito obrigada, 
obrigada e obrigada”, disse.

Com autorização médica para 
deixar o hospital, a maioria dos 
pacientes saem em carros. O pro-
tocolo do Hospital determina que 

apenas um veículo por vez pode en-
trar no estacionamento da unidade 
a fim de evitar aglomerações.

A retirada do corpo com Covid-19 
envolve diversos procedimentos por 
parte do grupo funerário. Os profis-
sionais chegam com máscaras, pro-
teção facial, luvas e botas. Logo após 
entrar na recepção, eles colocam um 
capote e mais uma luva.

Da chegada da funerária até a 
retirada do corpo são gastos, em 
média, 50 minutos. Em frente a 
unidade, é possível encontrar di-
versas familiares que vem deixar 
insumos para seus parentes inter-
nados, como produtos de higiene.

As entradas de pacientes, en-
quanto estivemos presentes, por 
ambulâncias municipais. Nenhum 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgente (Samu) foi registrado 
enquanto nossa equipe estava no 
local.

Maria das Dores Fonseca (máscara azul) deixou hospital após oito dias internada

Hospital de Campanha é local de adeus e 
agradecimentos para vítimas da Covid-19
Equipe de reportagem do Agora RN acompanhou o funcionamento na entrada do hospital temporário construído em um 
hotel da Via Costeira; histórias de alívio pela alta médica e de caixões lacrados se misturam e marcam o dia a dia do local

Tratamento

José Aldenir/AgoraRN

O bairro do Alecrim, na Zona 
Leste de Natal, parece que está em 
uma constante véspera de feriado. 
Pessoas com sacolas nas mãos se 
esbarram com facilidade nas cal-
çadas lotadas de vendedores con-
vidando clientes para que entrem 
nos estabelecimentos comerciais 
– mesmo daqueles  que não compõe 
o serviço essencial – retratam o dia 
a dia do maior centro comércio de 
Natal durante a pandemia causa-
da pela Covid-19

Apesar de o decreto estadual 
endurecer regras sobre a circulação 
de pessoas e veículos em vias públi-
cas, exceto em casos de extrema ne-
cessidade, como ir ao supermerca-
do, farmácia ou unidade hospital, 
as medidas de prevenção ao novo 
coronavírus são frequentemente 
ignoradas.

Os idosos, que integram o 
grupo de risco da Sars-CoV-2, se 
concentravam em bancas de jogos, 
quiosques filas de bancos. As agên-
cias bancárias, inclusive, são os es-
tabelecimentos que mais registram 
aglomeração, seguido de paradas 
de ônibus e faixas de pedestres.

Viaturas da Polícia Militar 
(PM) circulava nas principais ruas 
do Alecrim, como na avenida Coro-
nel Estevão (Av. 9), e entre pessoas 
que estavam sem máscara, mas 
nenhuma intervenção foi realizada 
pelos policiais e as pessoas não se 
preocuparam em se proteger.

Desde a última quinta-feira (4), 
a Polícia Militar e o Corpo de Bom-

beiros determinaram o fechamento 
de lojas, camelôs e outros estabe-
lecimentos não essenciais durante 
fiscalização da operação “Pacto 
Pela Vida”. 

Comerciantes chegaram a fazer 
um protesto e fecharam a avenida  
Após negociação com a Polícia Mili-
tar, eles permitiram a passagem de 
transporte público.

Ruas e avenidas do maior centro comercial da capital potiguar seguem lotadas

Alecrim mantém rotina apesar 
do novo decreto de isolamento

Perigo

José Aldenir/AgoraRN

O Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba fez 
neste domingo (07) a desinfecção 
da Central de Abastecimento do 
Rio Grande do Norte (Ceasa) como 
medida de redução do risco de con-
taminação pelo novo coronavírus 
(Covid-19). A grande ação de este-
rilização foi iniciada às 8h e con-
templou as áreas comuns internas 
e externas, mercados, lojas permis-
sionárias e a sede administrativa 
da Ceasa-RN.

A equipe da Ceasa auxiliou os 
militares na verificação dos comér-
cios que seguiram as orientações 
necessárias para o procedimento. 
Tudo foi organizado para não ha-
ver contato dos hortifrútis e outros 
produtos com a substância química 
sanitária utilizada na atividade.

Participaram cerca de 30 mili-
tares das Forças Armadas, habili-
tados para a descontaminação de 
ambientes, material e pessoal, em 
Estágios de Capacitação ministra-
dos pela Equipe de Resposta Nu-
clear, Biológica, Química e Radio-
lógica (NBQR) do Comando do 3º 
Distrito Naval. “Essa grande ação 
se soma às diversas medidas que a 
Administração da Ceasa-RN vem 

tomando para reduzir o risco de 
contaminação pelo novo coronaví-
rus. Quero agradecer aos militares 
do Comando Conjunto pelo gran-
dioso trabalho desenvolvido no 
combate à Covid-19. A Ceas estará 
mais segura com essa desinfecção. 
”, destaca o diretor-presidente da 
Ceasa, Flávio Morais.

A Central de Abastecimento é 
o principal polo de comercialização 
de hortifrutigranjeiros do Estado. 
São mais de 300 lojas que comer-
cializam frutas, legumes, verduras, 
carnes, ovos, derivados do leite, en-
tre outros. A unidade funciona de 
segunda a sábado.

Exército desinfecta prédio da 
Central de Abastecimento do RN

Limpeza

Desinfecção de áreas da Ceasa

Sandro Menezes / Assecom/RN
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Pedro Trindade
Repórter

A disciplina durante o período 
de quarentena permitiu que Portu-
gal iniciasse o processo de descon-
finamento e se tornasse exemplo 
para países que ainda lutam para 
vencer a pandemia, como o Brasil. 
Na península ibérica, o Estado de 
Emergência deu lugar ao Estado de 
Calamidade desde o dia 2 de maio, 
mantendo o país em alerta caso o 
vírus da Covid-19 volte a apresen-
tar graves riscos à população.

Ocupando a 29ª posição mun-
dial em número de pessoas infecta-
das pelo novo coronavírus, os por-
tugueses voltam gradativamente 
à rotina. Estudantes do ensino 
médio já retornaram às salas de 
aula, mas com diversas medidas de 
higiene. Lojas de rua, cafés, restau-
rantes, parques e museus também 
voltaram a funcionar, todos com 
capacidade reduzida.

Além dos povo luso, cerca de 
150 mil brasileiros que vivem no 
país europeu, segundo dados do 
Serviço de Estrangeiros e Frontei-

ras (SEF), enfrentam o desafio de 
reanimar a economia sem provocar 
uma nova onda de transmissão da 
Sars-CoV-2.

Dispostos a vivenciar as in-
certezas deste “novo normal”, as 
potiguares Renata e Rafaella co-
mentam como tem sido a retomada 
da vida em Portugal após o pico 
da maior crise sanitária do século 
XXI. 

Acostumada com o Sol, a jorna-
lista Renata Costa, 28, escolheu o 
encontro com o mar como primei-
ro compromisso pós-isolamento. 
“Quando o governo anunciou que 
sairíamos da emergência e entra-
ríamos em estado de calamidade, 
começando assim o desconfina-
mento, eu fui à praia. Ainda não 
era permitido, mas nesse dia não 
tinha ninguém”, revela.

Morando há dois anos em Por-
tugal, a natalense comenta que 
sente falta de “conviver com os 
amigos, beber no Centro e bater 
perna pela cidade”. Além de redo-
brar os cuidados com a higiene e 
ter que entrar em locais fechados 
usando máscara, a gente não po-

de mais tocar uns nos outros sem 
medo. Não podemos trabalhar 
normalmente. Não podemos mais 
conviver em grandes grupos. Tudo 
se tornou muito restrito”.

Apesar das restrições, a jorna-
lista confidencia que “sair de casa é 
um alívio. Ver os números de infec-
tados e de óbitos caindo também. 
Andar pelas ruas e ver o comércio 

reabrindo nos dá esperança. Rever 
as pessoas que a gente gosta, mes-
mo que sem beijos e abraços ainda, 
aquece o coração”.

Trabalhando em um restau-
rante no município onde vive, em 
Lagos, Renata pontua que o retor-
no à atividade profissional “ainda 
não foi possível, porque depende-
mos muito do turismo, e as fron-

teiras não foram completamente 
reabertas”.

Durante semanas a Europa foi 
epicentro da Covid-19 e, por isso, a 
vida de todos os moradores do con-
tinente teve que se adaptar a uma 
nova realidade. “O isolamento foi 
difícil, porque nós ficamos em casa 
sem perspectiva de nada. Só saía-
mos para ir ao supermercado ou 
jogar o lixo nos coletores. Percebi 
que a maioria da população do local 
onde moro adotou o mesmo proce-
dimento e isolamento social. Acho 
que é por isso que não tivemos mui-
tos casos. Apenas quatro, que não 
tiveram origem aqui, mas vieram 
para o nosso hospital”, detalha.

Antes das medidas restritivas 
serem implantadas em Portugal, 
Renata esteve de férias em Natal 
durante 40 dias. Na avaliação dela, 
“o governo português agiu rápido. 
As medidas de isolamento foram 
tomadas com antecedência. Todos 
os dias acompanhávamos pela TV 
a divulgação dos dados e medidas 
preventivas recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS)”.

 Jornalista Renata Costa, 28, mora há dois anos na cidade portuguesa de Lagos

Rafaella Carvalho, 28, está há quatro meses em Portugal: “planos foram frustrados”

“Novo normal”: potiguares falam sobre 
período de desconfinamento em Portugal

Ainda há tempo de o Brasil seguir bons exemplos, avalia jornalista

Duas jornalistas contam ao Agora RN como está sendo a volta à rotina da população portuguesa após dois meses de medidas 
restritivas no país ibérico; elas também comentam sobre as ações tomadas pelo governo de Portugal no combate à Covid-19   

Pós-pandemia

Reprodução

Reprodução

Visando melhores condições e 
qualidade de vida, a jornalista Ra-
faella Carvalho, 28, foi morar em 
Portugal há quatro meses. “Apesar 
de ser apaixonada pelo meu país de 
origem que infelizmente está de ca-
beça pra baixo”, diz. Ela que mudou 
de país para “proporcionar uma vi-
da tranquila para mãe, sem aquela 
preocupação de ela não conseguir 
dormir enquanto eu não chegar em 
casa, por exemplo”, conta.

“Pessoalmente, foi um período 
difícil. Eu tinha chegado há pouco 
menos de um mês quando as me-
didas de intensificação começaram 
a ser tomadas, antes mesmo de ser 
declarado oficialmente o estado de 
emergência em Portugal. A sau-
dade de casa aumenta ainda mais 
quando você se ver sem nenhum 
contato social sendo recém-chega-
da em um país; sem falar na parte 
onde todos os seus primeiros pla-
nos foram frustrados. De repente 
eu não podia mais fazer nenhum 
plano”, revela.

A jornalista que saiu do Brasil 
por vários motivos, como seguran-
ça pública e desejo de se reinven-
tar, avalia a atuação do presidente 
conservador Marcelo Rebelo de 
Sousa como extremamente satis-

fatória. “Foram quase 60 dias sem 
poder sair de casa, com policiamen-
to nas ruas e nas fronteiras das 
cidades. O comércio praticamente 
todo fechado, funcionando apenas 
os serviços essenciais como far-
mácias, supermercados e parte do 
transporte público. Aqui funcio-
nam apenas os serviços essenciais, 
mesmo”, justifica.

Ela pontua que as ações adota-
das pelo governo português foram 
primordiais para que os números 
no país não fossem tão alarmantes 
e desesperadores como na vizinha 
Espanha. “O entendimento da ne-
cessidade do isolamento social e 
acima de tudo o bom senso e a dis-
ciplina por parte da população fize-
ram com que Portugal se tornasse 
exemplo”, diz.

Ex-moradora de um lugar com 
inúmeras belezas naturais, Rafa-
ella comenta qual foi sua primeira 
atividade com o fim da quarentena: 
“Fui à praia. Confesso que me emo-
cionei. Me sinto viva. Apreciando 
e dando valor a cada detalhe que 
antes passaria despercebido”.

A jornalista declara que a sau-
dade do mar só não era maior do 
que “estar com a família. E de tra-
balhar. Definitivamente não nasci 

para ser ‘dona de casa’”.
Ela explica que apesar do iso-

lamento social ter chegado ao fim, 
algumas medidas restritivas conti-
nuam sendo tomadas e as pessoas 
ainda não se sentem completamen-
te seguras em estarem nas ruas.

A parnamirinense, que se mu-
dou junto com o namorado, fala 
que “ainda não tinha conseguido 
estabelecer uma rotina quando 
cheguei em Portugal, até o mundo 
literalmente parar. Quero poder me 
familiarizar com o país primeiro”.

Com o propósito de se mudar 
em breve para Inglaterra, Rafaella 
não deixa de se preocupar com sua 
nação de origem. “Ver de forma tão 
drástica o abismo social existente 
no Brasil me deixa ainda mais in-
dignada e triste com o lugar de on-
de vim. Aliás, com as pessoas. Uma 
pandemia que pode ser evitada 
apenas com responsabilidade e em-
patia, mas parece que no momento 
essas palavras se tornam difíceis 
de serem praticadas”, desabafa.

Entretanto, como toda brasilei-
ra, mantém a esperança por dias 
melhores. “Acredito que ainda há 
tempo de seguir bons exemplos, e 
que Portugal sirva como um”, fina-
liza.
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Uma eventual prorrogação do 
auxílio emergencial de R$ 600 a 
trabalhadores informais até o fim 
do ano pode devolver aos cofres da 
União cerca de 45% dos valores pa-
gos às famílias, calculam economis-
tas do Centro de Desenvolvimento 
e Planejamento Regional (Cede-
plar) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). A estimati-
va considera os desdobramentos de 
um programa tão vultoso de trans-
ferência de renda sobre o consumo 
e a atividade das empresas, com 
consequente aumento na arrecada-
ção de tributos.

Os cálculos estão em nota téc-
nica divulgada pelo Núcleo de Es-
tudos em Modelagem Econômica e 
Ambiental Aplicada do Cedeplar/
UFMG.

A partir dos dados, os especia-
listas reconhecem que a extensão 
do auxílio emergencial traz custos 
para a União, mas eles seriam 
menores quando confrontados com 
o efeito positivo. Além disso, o ar-
gumento é que a manutenção da 
política até o fim de 2020 evitaria 
mergulhar o País em uma recessão 
mais profunda.

A equipe econômica já se ma-
nifestou de forma contrária à ma-
nutenção do auxílio emergencial 
nos moldes atuais e acenou com a 
possibilidade de prorrogar o bene-
fício por mais dois meses com um 
valor menor, de R$ 300. Seria uma 
forma de mitigar o alto custo da 
política, que beira os R$ 50 bilhões 
ao mês.

Em relatório de acompanha-
mento do auxílio, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) alertou 
para o risco de o gasto com prote-
ção social chegar a R$ 379,5 bilhões 
se houver prorrogação até o fim de 
2020.

A economista Débora Freire, 
uma das autoras da nota, avalia 
que a quantia de R$ 300 avaliada 
pelo governo é insuficiente para 
atenuar os impactos da crise sobre 
as famílias e sobre as empresas. 
Além disso, segundo ela, pode ser 
um “tiro no pé” do ponto de vista 
fiscal.

Pelas contas, o custo líquido 
da política é proporcionalmente 
menor com a extensão até o fim do 
ano do que no caso de limitação aos 
três meses previstos inicialmente. 
Isso porque as famílias terão mais 
recursos para gastar, e as empre-
sas terão tempo para planejar a 
demanda e retomar investimentos.

Num cenário de auxílio pago 
por três meses, só 24% do custo da 
política retornaria aos cofres públi-
cos por meio de tributos.

“Muito se fala do custo de man-

Pesquisa diz que medida evitaria mergulhar o País em uma recessão mais profunda

Prorrogação do auxílio é melhor 
até para União, aponta estudo
Pesquisa aponta que novas parcelas de R$ 600 pagas aos trabalhadores 
informais podem devolver aos cofres da União cerca de 45% do valor gasto

Recurso

José Aldenir/AgoraRN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o 
prazo de validade de 29/04/2024, a Licença de Instalação 2017-116858/TEC/LI-0088 referente 
ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Baraúna, no Estado do Rio Grande do 
Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, Licença de Regularização de Operação, da ETE do Bairro Nordeste, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público 
a quem interessar, que realizará no dia 23/06/2020, às 09:00h, horário local, Tomada 
de Preços Nº 003/2020, menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestar serviços de Pavimentação em paralelepípedo pelo método 
convencional com drenagem superficial nas ruas Inácio Januário da Cruz e 
continuação da Rua 7 de Setembro no Município de Fernando Pedroza/RN. O 
Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de 
Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 05 de Junho de 2020
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 – SRP
PROCESSO Nº 520.013/2020

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Eletrônico nº. 005/2020, com o 
objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios para 
atender a merenda escolar e as diversas secretarias e fundos municipais de assistência social e 
saúde do município de Serra Caiada/RN. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 08/06/2020 das 
08h00min até às 09h00min do dia 22/06/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22/06/2020, às 
09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 22/06/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada 
de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, e na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 05 de junho de 2020.
Abrahão Allan Miranda da Silva.

Pregoeiro.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

P J DE CARVALHO POLI - EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação 057614-2012, para a extração de granito ornamental, uso 
revestimento, na localidade Fz. Bonifácio, Mulunguzinho/Mulungu, zona rural, no Município de 
Currais Novos/RN.

 
P J de Carvalho Poli –

Administrador

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

TSM TERRA DO SOL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 22.526.175/0001-70, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte licença:

Licença Prévia (LP) para Plano de pesquisa para Granito e Xisto para fins ornamentais, em uma área total de 
39,69ha,  com Validade: 04/06/2022, Localizada no Sitio Carnaubinha, Zona Rural, Parelhas/RN;

E está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a seguinte licença:

Licença de Instalação e Operação (LIO) para Plano de pesquisa para Granito e Xisto para fins ornamentais, 
em uma área total de 39,69ha,   Localizada no Sitio Carnaubinha, Zona Rural, Parelhas/RN;

MARA FERNANDA FARIA CEZAR FERREIRA
PROPRIETARIA

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0006-17, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 01/06/2026, em favor do empreendi-
mento de fruticultura irrigada, localizada na  Fazenda PH, S/N, CEP 59695-000, Zona Rural, 
Baraúna/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SAFAM MASTER – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAIS LTDA, CNPJ: 
08.960.264/0001-07 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simpli-
ficada-LS, para Cemitério em uma área construída de 216,92m2, sendo 1096 lóculos e 3912 
ossuários, localizado na Rua Otávio Amorim, Zona Urbana, Assu/RN.

LUIS CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 36.160.050/0001-83, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença Prévia - LP, com prazo de validade até 5 de junho de 2022 em favor do empreendi-
mento Parque Eólico Toda Energia do Brasil LTDA, composta por 8 aerogeradores, localizada 
na Serra Vermelha, no Município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

ter a política até o fim do ano, mas 
a gente precisa pensar no custo 
líquido. Sem o benefício, a ativi-
dade econômica vai cair mais, e aí 
a gente tem impactos nas contas 
públicas da mesma forma”, afirma 
Débora.

Nas contas dos economistas, o 
pagamento do auxílio por apenas 
três meses atenua a recessão no 
segundo trimestre em 0,44 ponto 
porcentual a cada 1% de queda pre-
vista no cenário base (sem a adoção 
da medida), com efeitos apenas re-
siduais nos períodos seguintes.

Já com a manutenção do be-
nefício até dezembro, o impacto 
acumulado chega a 0,55 ponto 
porcentual de melhora a cada 1% 
de queda no cenário base até o fim 
do ano e se estende para 2021, com 
0,31 pp de melhora.

“Assegurar o benefício até o fim 
de 2020, gera um impacto cinco 
vezes maior ao final de 2021 do 
que por três meses”, diz a nota, 
assinada também pelos economis-
tas Edson Domingues, Aline Ma-
galhães, Thiago Simonato e Diego 
Miyajima. 



SEGUNDA-FEIRA, 08.06.2020Geral12

A pandemia causada pela Co-
vid-19 fez o mundo buscar novas al-
ternativas para atividades diárias, 
como trabalho e estudo. Mas, como 
todo processo de mudança, a modi-
ficação repentina da rotina lançou 
luz sobre os desafios de manter a 
saúde mental em tempos difíceis, 
como o vivenciado atualmente.

Segundo pesquisa da Uni-
versidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), os problemas de 
saúde mental estão aumentando 
em escala preocupante durante a 
pandemia do novo coronavírus e 
o isolamento social. O estudo ou-
viu pessoas de 23 estados entre os 
meses de março e abril. O levan-
tamento aponta que os casos de 
depressão quase dobraram e os de 
ansiedade e estresse tiveram um 
aumento de 80%.

“Estamos como que em um 
quarto que está com a luz apaga-
da e não temos por quem chamar”, 
compara a psicóloga potiguar Malu 
Nunes. Ela explica que a pandemia 
espelha lacunas que as pessoas já 
tinha antes da pandemia. “Quem 
sabia lidar com as frustrações an-
tes deste acontecimento, está con-
seguindo enfrentar o momento com 
maior tranquilidade”, comenta.

A psicóloga detalha que a vida 
possui variações inerentes de altos 
e baixos, mas “para quem já tinha 
traumas, a confiança que este mo-
mento exige é confrontada e, por 

efeito, o sofrimento aumenta”.
O exemplo do quarto escuro 

dado por Malu Nunes faz alusão ao 
confinamento domiciliar, adotado 
como medida preventiva ao novo 
coronavírus. “Às vezes estamos 
em casa com uma pessoa que não 
nos acolhe, mesmo sendo um pai, 
uma mãe ou uma irmã, por exem-
plo. Mas só conseguimos o suporte 
necessário com um amigo, que não 
está mais lá para ajudar, pois o co-
tidiano o retirou”, detalha.

A profissional aconselha adotar 
estratégias de enfrentamento no 
momento de solidão e angustia. 
“É importante se presentear com 
autocuidados, como ler um livro, 
hidratar o cabelo ou fazer uma 
chamada de vídeo para quem gos-
ta. Isso nos proporciona passar por 
este período com maior facilidade e 
nos aproxima de sentimentos agra-
dáveis”, sugere.

A psicóloga pontua que a atual 
crise sanitária faz parte de um ciclo 
e, assim como os demais que com-
põe a existência, será encerrado 
em algum momento. “Assim como 
fazemos uma retrospectiva no fim 
de ano, devemos analisar tudo que 
estamos vivendo neste período, se-
parando o joio do trigo. Avaliar a 
qualidade dos relacionamentos, ati-
vidades e objetivos nos ajuda a sair 
deste ciclo mais preparados”, diz.

Malu Nunes recomenda uma 
dinâmica para auxiliar neste pro-

cesso de autoavaliação. “Divida 
uma folha ao meio. Em um lado 
coloque ‘apesar de’ e no outro, ‘por 
causa de’. Por meio desse exercício, 
a pessoa consegue avaliar o que es-
tá sendo mais dispendioso, ou que 
ainda faz sentido nas suas relações 
ou no seu trabalho e a partir daí 
rever alguns comportamentos ou 
toma novas decisões de possíveis 
mudanças”, ilustra.

No perfil de Malu (@psicologa-
malununes) no Instagram é possí-
vel encontrar outras dicas como a 
apresentada.

A definição de uma rotina é 
outra ação que ajuda a vivenciar 
melhor este período de pandemia, 

segundo a psicóloga. Malu marca 
que uma quebra de rotina, como 
dormir mais durante o dia e passar 
a madrugada acordado, pode evi-
denciar uma fuga para não sentir 
o momento de angústia.

Ela recomenda que, apesar da 
suspensão de algumas tarefas, é 
necessário definir uma rotina, se-
parar um ambiente para o trabalho 
home office, uma pausa durante a 
jornada de trabalho e atividades 
nos horários livres, principalmente 
finais de semana, para esclarecer 
que a vida continua mesmo com o 
ritmo diferente.

Com o avanço do vírus no Brasil 
e, por consequência, da necessida-

de de manter o isolamento social, 
o Conselho Regional de Psicologia 
do Rio Grande do Norte informou 
que teve um aumento na procura 
por atendimento psicológico desde 
que a pandemia chegou ao estado, 
oficialmente em março, mas não há 
balanço do quantitativo.

Para ajudar no suporte emo-
cional, o psicólogo potiguar Igor 
Andrade criou uma corrente de 
psicólogos para prestar serviço de 
acolhimento gratuito. Para agen-
dar o contato com algum dos profis-
sionais voluntários basta acessar o 
perfil @psi_igor no Instagram.

Outra ferramento aliada é o 
Centro de Valorização da Vida 
(CVV) que disponibiliza a linha 
188 (24 horas e sem custo de liga-
ção) e o chat e o e-mail através do 
www.cvv.org.br para atendimen-
to psicológico. Nestes canais, são 
realizados mais de 2 milhões de 
atendimentos anuais, por apro-
ximadamente 3.400 voluntários, 
localizados em 24 estados mais o 
Distrito Federal.

Durante este período de pande-
mia, pede que “se você se encontra 
em condições de ajudar, se disponi-
bilize para conversar sem criticar, 
ofereça carinho, atenção e acolhi-
mento. Aumente a rede de apoio 
disponível na sociedade que pode 
ser constituída por profissionais da 
saúde, entidades especializadas e 
os cidadãos individualmente”.

Estudo aponta para aumento de 80% nos casos de problemas de saúde mental

Casos de estresse, ansiedade e depressão 
aumentam com o isolamento, diz pesquisa
Problemas de saúde mental estão aumentando em escala preocupante durante a pandemia do novo coronavírus e o 
isolamento social; psicológos no Rio Grande do Norte criaram ferramentas de acolhimento e atendimento gratuito

Psicologia

Pixabay

Pressionado a reduzir aglo-
merações durante a pandemia de 
coronavírus, o governo federal di-
gitalizou 156 serviços públicos nos 
últimos três meses. Um total de 58 
serviços em março, 45 em abril e 53 
em maio passaram a ser oferecidos 
sem a necessidade de que o cidadão 
saia de casa.

O esforço elevou para 729 o 
número de serviços públicos digi-
talizados desde janeiro de 2019. 
Segundo a Secretaria de Governo 
Digital do Ministério da Economia, 
que coordena o processo, a digita-
lização resulta em economia de R$ 
2,2 bilhões por ano com a redução 

de custos e com o aumento de efici-
ência dos servidores públicos.

Segundo a Estratégia de Gover-
no Digital, documento publicado 
em abril, o governo federal preten-
de alcançar os 100% de digitaliza-
ção até o fim de 2022 e economizar 
R$ 38 bilhões em cinco anos, de 
2020 a 2025. De acordo com a se-
cretaria, a economia decorre da 
eliminação do papel, da redução da 
burocracia, da redução de erros e 
de fraudes e da menor necessidade 
de locação de estruturas, de manu-
tenção de logística e de contratação 
de pessoal para atendimento pre-
sencial.

A digitalização de alguns servi-
ços está diretamente relacionada 
ao enfrentamento à covid-19. O 
governo transformou em digitais 
46 serviços da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), mui-
tos dos quais considerados prioritá-
rios no combate à pandemia. 

Com 107,2 milhões de pedidos 
cadastrados e 101,9 milhões de 
pedidos processados até a ultima 
sexta-feira (5), o cadastro para o 
auxílio emergencial representa ou-
tro exemplo de digitalização, com 
o processo feito inteiramente pelo 
celular ou pelo site auxilio.caixa.
gov.br. Digitalização dos serviços no Brasil está relacionada ao enfrentamento à covid-19

Mais de 150 serviços públicos federais foram digitalizados 
durante pandemia; economia prevista é de R$ 38 bilhões

Burocracia

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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Os dias de isolamento social 
podem ser mais duros para uns do 
que para outros. Alguns precisam 
encontrar uma válvula de escape 
saudável para conseguir suportar 
os momentos de incerteza. A poti-
guar Jacimaria Larissa, de 27 anos, 
descobriu no bordado uma forma 
de enfrentar o presente com leveza.   

Nascida em Caicó, Jacimaria se 
mudou para Natal com o objetivo 
de fazer faculdade. Formou-se em 
direito e estava estudando para o 
exame de Ordem quando a pande-
mia do novo coronavírus virou uma 
realidade. “Logo no início da qua-
rentena, decidi voltar para a minha 
cidade e fazer companhia aos meus 
familiares. Mas o tempo ocioso me 
fez buscar alguma atividade para 
exercitar a mente”, contou. 

Por influência da mãe, a jovem 
reuniu esforços para bordar. 
“Procurei alguns tutoriais na 
internet e comecei. Achei difícil 
no começo, mas não é para ser 
fácil realmente. Acredito que todo 
trabalho manual é um exercício de 
paciência, aliado ao dom. Às vezes, 
passo mais de um dia para termi-

nar um bordado. É uma dinâmica 
perfeita para aprender a lidar com 
a quarentena”, explicou.   

Com a nova descoberta artística, 
Jacimaria foi incentivada por amigos 
a criar um perfil nas redes sociais 
e divulgar o projeto. Foi assim que 
surgiu o @bordadocomafeto_. “Gosto 
de tentar reproduzir fotos de colegas, 
do meu jeitinho. Estou explorando 
toda a minha delicadeza e fazendo 
tudo com muito carinho. E isso reflete 
nos comentários e elogios que recebo. 
Muitos conhecidos também estão 
fazendo encomendas para presentes, 
para enfeitar a casa... enfim, é bem 
gratificante”.  

Mesmo sendo uma performan-
ce recente, já existe uma escolha 
difícil entre o direito e o bordado 
nos planos de Jacimaria.

“Não sei o que o futuro reserva 
para o mundo, muito menos 
para mim. Mas o bordado tem me 
ajudado a florescer e a me conhe-
cer melhor. Esses frutos são os 
mais importantes, na minha visão, 
e espero continuar praticando. 
Quero influenciar também: quem 
estiver passando pelo mesmo, por 
alguma dificuldade, tente algo 
diferente. Você pode experimentar 
um novo amor”. 

BORDADO 
COM AFETO   
BORDADO 
COM AFETO   
Para aplacar a 
solidão causada pela 
quarentena, jovem 
potiguar começou a 
bordar para distrair 
e acabou sendo 
conquistada por um 
novo amor 
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Indignada
A chefe da Assessoria de 

Comunicação do Governo do 
RN, jornalista Guia Dantas, 
fez um desabafo neste fi m 
de semana, em seu perfi l no 
Twitter, ao falar sobre uma 
“denúncia” feita por uma 
professora contra a gestão 
Fátima Bezerra baseada em 
informação deturpada.                                                                                                  

RAIVA
A reclamação da 

professora citada por Guia 
envolve a destinação de 
mais de R$ 1 milhão para 
a cultura nesses tempos 
de pandemia. Para a chefe 
da Comunicação, o que 
houve foi a divulgação de 
fake news. “Que droga de 
sociedade é essa, minha 
gente? De onde saiu tanta 
gente cuspindo mentira, 
ranço, raiva, tanta 
indignidade?”, questionou.

INTERNACIONAL
Ao canal Todo Notícias 

da Argentina, o senador 
pelo RN Jean Paul Prates 
falou, neste fi m de semana, 
sobre o comportamento do 
presidente Jair Bolsonaro 
no combate à pandemia 
de Covid-19 no Brasil. Na 
entrevista ao jornalista 
José Antonio Gil Vidal, 
Prates criticou o descaso do 
presidente diante da crise 
sanitária.

LISTA DE PROBLEMAS
O parlamentar abordou 

a questão da divulgação das 
fake news por bolsonaristas, 
afi rmando que elas são 
utilizadas para desvirtuar 
a situação com relação 
ao número de mortos e 
contaminados no País, e 
contou sobre a insistência do 
presidente em implementar 
de forma maciça a 
cloroquina no tratamento 
dos infectados, mesmo sem 
comprovação científi ca sobre 
a efi cácia do remédio.

PARABÉNS DA CHEFE
Neste domingo, o vice-

governador Antenor Roberto 
comemorou o aniversário 
com muitos elogios públicos 
da chefe, a governadora 
Fátima Bezerra. No Twitter, 
ela festejou o vice: “Em 
nome do povo potiguar, 
toda gratidão pelo papel tão 
digno e competente que você 
tem desempenhado como 
vice-governador! Parabéns”.

AJUDA
A Assembleia 

Legislativa doou 10 mil 
litros de álcool 70% e 2 

RÁPIDAS 
• O Ministério Público deu 

72 horas para que o Governo 
Bolsonaro explique o apagão de 
dados sobre a covid-19. O governo 
quer esconder os doentes e mortos 
onde?

• E pode? Bolsonaro elogiou 

pracinhas brasileiros por “derrotar 
o fascismo”, em dias de atos da 
oposição antifascistas, antirracistas 
e em defesa da democracia.

• Deu no Estadão que o 
governo paulista tenta conter 
avanço do bolsonarismo na PM: 
“Comportamento de policiais 

nas redes e em manifestações 
preocupam gestão Doria”.

• Em debate realizado pela 
Globo News, FH, Ciro e Marina 
defenderam uma frente ampla 
contra Bolsonaro. O trio criticou 
duramente a condução da crise do 
novo coronavírus pelo presidente.

mil máscaras cirúrgicas ao 
município de Areia Branca. 
Material que será utilizado 
pelos profi ssionais de saúde 
das unidades básicas, do 
Hospital Sara Kubitschek e 
pelos agentes de segurança 
pública do município.

PERIGO
Neste domingo, o Brasil 

teve novo dia de protestos 
contra e favoráveis ao 
governo Bolsonaro. Mas 
é preciso dizer que os 
manifestantes contra o 
presidente estão cometendo 
o mesmo erro que os que 
são a favor da atual gestão: 
aglomerando em plena 
pandemia de coronavírus.

POSICIONADO
O ministro do STF Celso 

de Mello compartilhou com 
pessoas próximas o artigo 
crítico a Bolsonaro feito pelo 
jornal britânico Financial 
Times. O editorial relata 
que o presidente brasileiro 
está criando um risco real 
e crescente de uma virada 
autoritária aqui no País.

VIRA-CASACA
E o guru Olavo de 

Carvalho, hein?! Disse isto 
de Bolsonaro numa live, 
neste fi m de semana: “Você 
não está agindo contra os 
bandidos, você vê o crime, 
eles cometem os crimes, 
você presencia em fl agrante 
e não faz nada contra eles. 
Isso chama-se prevaricação. 
Quer levar um processo de 
prevaricação da minha parte? 
Esse pessoal não consegue 
derrubar o seu governo? Eu 
derrubo”.

BIG BROTHER DA VIDA REAL?
O The Intercept Brasil 

divulgou neste sábado 
que documentos vazados 
mostram que a Abin está 
criando um catálogo com 
dados de 75 milhões de 
pessoas. “Se você tem CNH, 
seu nome, endereço, foto e até 
os dados do seu carro estarão 
à disposição dos espiões do 
governo”, diz a reportagem.

OPINIÃO
Jornalista internacional 

Guga Chacra: “A decisão 
do governo Bolsonaro de 
agir sem transparência na 
contabilidade do número 
de mortos por Covid19 
levou a Universidade Johns 
Hopkins, que compila dados 
de todo o planeta, a decidir 
não colocar os valores do 
Brasil. Que vergonha. 
Brasil virou pária nesta 
pandemia. Catástrofe”.

Vereadora Nina Souza tem passado os dias de isolamento, em casa, agarradinha com o seu Thor

Aconchego: o modo quarentena de George Azevedo, 
pertinho da narureza

Jornalista Mariana Rocha em dia de trabalho em 
tempos de pandemia de coronavírus
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEG - Você vai começar a semana cheia de ambições 
e vontade de brilhar. Vai encarar qualquer desafi o para 
conquistar seus objetivos e ganhar o reconhecimento 
que merece no trabalho. Pode até conseguir uma 
promoção. 

SEG - Você deve ter alguns assuntos de família para resolver 
neste início de semana e isso será prioridade para você. 
No trabalho, vai mostrar muita iniciativa e usará toda sua 
experiência para se destacar. Atração por colega será intensa 
e um romance trará muita segurança ao seu coração. 

SEG - Você vai sentir uma vontade enorme de aprender 
coisas novas e se aperfeiçoar no que faz. Bom momento 
para buscar cursos e conselhos de quem já se deu bem 
na vida. Faça parcerias no trabalho e troque experiências 
para evoluir. 

SEG - Você vai mostrar muita habilidade para se 
comunicar com as pessoas e convencê-las do que quiser. 
Com simpatia e boa lábia, pode fazer bons acordos, boas 
vendas e ótimos negócios no trabalho. Também terá 
muita criatividade para resolver qualquer problema.

SEG - Sua semana pode começar com algumas 
mudanças importantes, especialmente no trabalho. 
Encare as novidades como oportunidades, não como 
desafi os. Livre-se de tudo que ocupa espaço e não tem 
mais serventia, inclusive de mágoas e ressentimentos. 

SEG - Ganhar dinheiro estará entre as suas prioridades nesta 
segunda e você vai se desdobrar para conseguir algum alívio 
para o bolso. Pode iniciar uma parceria lucrativa com parentes 
ou faturar com algo feito em casa. No amor, seu coração vai 
querer a calma e a segurança de uma relação estável. 

SEG - A Lua estimula a cooperação e você deve se unir 
a alguém para conquistar seus objetivos. No emprego, 
trabalha em equipe ou invista numa sociedade com 
alguém de confi ança. Mas nada de impor as suas 
vontades: saiba negociar e ceder. 

SEG - Os astros vão realçar todos os pontos fortes 
do seu signo e você deve usar os seus talentos para 
conseguir o que deseja, sobretudo no trabalho. Terá 
facilidade para argumentar e convencer as pessoas, 
mas não deve impor as suas opiniões. 

SEG - Você vai encarar o trabalho ou seus compromissos 
com muita disposição e disciplina. Boa fase para 
quem deseja mudar de emprego ou conquistar mais 
estabilidade no que faz. Só não assuma mais tarefas do 
que pode cumprir: pense na sua saúde. 

SEG - Ouça a sua intuição antes de iniciar um negócio 
que promete ser lucrativo e avalie bem os riscos para 
não cair em armadilhas. Hoje o céu pede para ouvir 
mais e falar menos e agir com a máxima discrição. Fuja 
de agitação e prefi ra cumprir as tarefas sozinha. 

SEG - Se depender de sorte e entusiasmo, nada vai 
atrapalhar seus planos nesta segundona. Aposte na 
simpatia para se entender com colegas, clientes e chefes. 
Você terá muita criatividade para vencer os problemas e 
conquistar o que deseja. Faça uma fezinha.

SEG - Você vai iniciar a semana cheia de ideias e 
projetos. E terá ousadia e determinação de sobra para 
colocá-los em prática. Conte com os amigos, busque 
aliados e faça parcerias. Trabalhar em equipe vai tornar 
tudo mais rápido e fácil. 

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)

Situação complicada
A escalada do novo coronavírus tem 

comprometido bastante a imagem do nosso País 
lá fora, com forte infl uência no trabalho dos 
mais diferentes setores.

Um exemplo, naquilo que nos toca, as 
produtoras independentes. Mesmo retomando 
aos poucos as suas atividades, está bem 
complicado superar algumas difi culdades para 
tornar possível a entrega de material para as 
várias TVs pagas, como GNT, Multishow..., e 
também as emissoras abertas, que contratam os 

seus serviços.  
Para muitas delas, são indispensáveis 

captações em outros países, o que deixou de 
ser possível, porque muitos deles fecharam as 
fronteiras e passaram a proibir a entrada de 
brasileiros.

Estados Unidos como caso principal.
Um problema que ninguém sabe ainda como 

resolver. Ou quando poderá ser contornado, 
considerando que as perspectivas para esses 
próximos tempos ainda são das mais sombrias.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

SAI DE BAIXO
No que isso vai dar, todo 

mundo já imagina: polêmica. O 
modelo Tiago Ramos, conhecido 
como padrasto de Neymar, e o 
ex-“BBB20”, Felipe Prior estão 
sendo falados na Record para o 
elenco da próxima “Fazenda”. 
Eles e mais Nana Rude.

A emissora mantém o elenco 
(e as negociações) a sete chaves. 

PROCEDENTE
Faz todo sentido as 

reclamações das TVs, que em 
seus principais telejornais estão 
sendo impedidas de atualizar os 
números da Covid-19.

A divulgação passou a 
acontecer nos fi nais de noite. 
Saudades dos tempos do 
Mandetta.

PRÓXIMO PASSO
A decisão da Globo em não 

renovar o contrato de Miguel 
Falabella acionou o sinal de 
alerta em algumas concorrentes.

É alguém que pode ser 
aproveitado em diferentes 
situações. Autor, ator, diretor, 
apresentador...

PROCEDENTE
Faz todo sentido as 
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seus principais telejornais estão 
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PRÓXIMO PASSO
A decisão da Globo em não 

renovar o contrato de Miguel 
Falabella acionou o sinal de 
alerta em algumas concorrentes.

É alguém que pode ser 

Bate-Rebate
A Band está tentando estabelecer uma série de protocolos para tornar possível o início de gravações do 

“MasterChef”... ... Entre as principais, o elevado número de pessoas, das mais diferentes faixas de idade, dividindo 
o mesmo espaço. A propósito da Band, neste seu processo de unifi cação, tem muita gente da televisão passando 
agora fazer programas na rádio...  ... É preciso tomar certo cuidado com isso. A rádio Globo, antes de encerrar as 
suas atividades, fez essa tentativa e não deu muito certo. SBT está se cercando de cuidados e tomando algumas 
providências para a volta das gravações da “Eliana”...  ... A apresentadora está participando diretamente de tudo.
 Voltando a Band, continua fi xada para agosto a estreia da próxima temporada de “O Aprendiz”.  Na Globo há 

uma certa surpresa com os resultados da reprise de “Totalmente Demais”.

aproveitado em diferentes 
situações. Autor, ator, diretor, 
apresentador...

PRÓXIMA ATRAÇÃO
Depois do Antonio 

Fagundes, ontem, o próximo 
“Domingão do Faustão” terá a 
presença de Ivete Sangalo.

O programa, diante dos 
impedimentos que ainda 
existem, irá investir mais 
na participação de grandes 
estrelas. É por aí.

CAIU A FICHA
Mesmo com a obrigação 

de entregar um certo número 
de jogos aos patrocinadores 
do seu futebol, a decisão de 
interromper as reprises nas 
tardes de domingo está tomada.

O prejuízo na audiência foi 
muito grande.

É O QUE DIZEM
O comando da Record vive a 

expectativa de sofrer um contra-
ataque da CNN Brasil, por causa 
desse vai e vem protagonizado 
por Reinaldo Gottino.

Há o entendimento que o 
CEO Douglas Tavolaro, que 
conhece bem as duas, logo dará 
uma resposta à altura.  

SONHO ANTIGO
Desde os primeiros dias 

da sua implantação, a CNN 
Brasil sempre teve como grande 
sonho contar com Adriana 
Araújo como uma das suas 
apresentadoras.

Foram várias as investidas. 
No entanto, a situação dela na 
Record sempre foi muito boa.

HUMOR POR DRAMA
A exibição de “Lady Night” 

na Globo vai mesmo até o 
próximo dia 18.

No dia 25, o horário passará 
a ser ocupado por “The Good 
Doctor”.

TRABALHO SUSPENSO | Luciana Gimenez passou por uma cirurgia no 
ombro, sexta-feira, em São Paulo. Problema que vinha incomodando 
há algum tempo. Durante toda essa semana, ainda em recuperação, 
ela fi cará afastada das gravações na Rede TV!.

CNN/ Divulgação)
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A CBF divulgou seu “Guia 
Médico de Sugestões Protetivas 
para o Retorno às Atividades do 
Futebol Brasileiro”. O documento 
foi elaborado por uma comissão 
médica especial e seguiu orienta-
ções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do Ministério da 
Saúde, do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e da Associação 
Médica Brasileira (AMB).

O documento reforça a impor-
tância de os clubes seguirem me-
didas preventivas, como lavar as 
mãos, não cumprimentar pessoas 
tocando-as, não cuspir em campo, 
usar máscaras quando não esti-
verem em atividade nos campos, 
limpar com mais frequências equi-
pamentos usado nas atividades, 
entre outras.

Quanto a retomada das ativi-
dades, a CBF defi niu cinco fases: 

preliminar, de treinamentos indi-
viduais ou em pequenos grupos, 
de treinamentos coletivos, de com-
petições e de acompanhamento.

A Fase preliminar é marcada 
principalmente pela testagem de 
jogadores, comissão técnica e fun-
cionários. Os testes em familiares 
é facultativo, mas um questioná-
rio detalhado deverá ser aplicado. 
Os casos suspeitos serão isolados.

Na fase seguinte, que prevê 
treinos individuais ou em peque-
nos grupos, todos “deverão utilizar 
condução própria e individual, 
uniforme de treino desde a sua 
residência e, após o término, re-
tornar imediatamente para a sua 
residência”. Será preciso verifi car 
a temperatura de todos, de prefe-
rência ainda no veículo, e barrada 
a entrada dos que apresentarem 
medida acima de 37,5ºC.

Na terceira fase, de treina-
mentos coletivos, a CBF afi rma 
que suas competições voltarão “em 

concordância com as normas das 
autoridades de saúde”. 

As medidas de segurança sani-

tária, como verifi cação de tempe-
ratura, uso de máscaras, avalia-
ção clínica, continuarão nesta fase 
de planejamento.

Durante a sessão de treina-
mento, os atletas estarão dispen-
sados do uso de máscaras. Não 
será servidas refeições e o nutri-
cionista do clube deverá preparar 
kits individuais. Caso seja neces-
sário fi sioterapia ou massagem, a 
ideia é agendar horários individu-
alizados.

“No treinamento coletivo, o 
período de aquecimento deverá 
respeitar a distância mínima de 
1 metro entre os atletas e mem-
bros da comissão técnica”, afi rma 
o documento. “A cada intervalo do 
treino todos deverão higienizar as 
mãos com álcool em gel a 70% e 
utilizar garrafas individuais para 
hidratação”, acrescenta.

Documento reforça a importância de os clubes seguirem medidas preventivas

CBF divulga guia médico e prevê cinco 
fases para o retorno do futebol no Brasil
Documento sobre o retorno das atividades foi elaborado por comissão médica especial e seguiu orientações da Organização 
Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, além do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira

Discussão
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