
Estudo do Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte aponta que, durante o isolamento social, sistema 
estadual de segurança registrou 739 casos de violência doméstica, 258% a mais que em 2019. Média é 10 agressões casos por dia
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Com inspiração em várias fontes, 
Dani Cruz convida, canta e encanta 
Com 27 anos, cantora potiguar já domina cenário artístico local com 
melodias leves e voz marcante. Nesta segunda, ela faz live na internet

Fluidez da voz de Dani se encaixa perfeitamente no sambinha raiz - isso é comprovado no “Afoita”, primeiro EP da cantora

Divulgação

Saiba como higienizar 
corretamente suas 
máscaras de tecido

Álvaro, Nina e Girão 
discutem obras no San 
Vale e Pq. das Colinas

MP vai à Justiça após 
Rosalba dar gratificação 
a servidores da saúde

Máscaras feitas de tecido 
são uma boa alternativa de 
prevenção ao coronavírus, mas 
precisam de cuidados extras

Vereadora Nina Souza e 
deputado General Girão 
receberam projeto do prefeito 
Álvaro Dias para as obras

Ministério Público pede 
revogação de uma portaria 
que concedeu gratificação
de 40% ao funcionalismo
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Maoísmo, stalinismo, 
getulismo, lulismo, 
morismo, bolsonarismo.

Como nas pandemias, 
a diferença está no grau de 
letalidade. Em comum, o 
populismo e a violência.

Mao Tsé-Tung e Joseph Stálin, 
lá atrás, mandaram matar milhões 
de pessoas e desencadearam suas 
próprias revoluções culturais 
baseadas no culto à personalidade, 
ou seja, a adoração deles mesmos.

Getúlio, adorado pelos 
trabalhadores ao instituir 
a carteira assinada, apenas 
perseguiu opositores e entregou à 
própria sorte a mulher de um deles 
aos nazistas, até onde se sabe.

O lulismo ou lulopetismo, a 
partir de um amplo projeto de 
coalizão no Congresso, saqueou 
sistemicamente os cofres de 
empresas públicas.

O morismo, em nome do 

combate à corrupção, demonizou 
a atividade política, aguçou o 
ativismo judicial, deixando o 
caminho aberto para o resumo 
moderno de toda essa ópera no 
Brasil chamada bolsonarismo.

Esta, uma corrente política 
de extrema direita populista 
cuja diferença para o populismo 
de extrema-esquerda só difere 

mesmo no grau de letalidade 
e na velocidade em deteriorar 
organismos sociais saudáveis.

E a julgar pela escalada de mortes 
já causada pelo novo coronavírus 
nos últimos dois meses no Brasil, o 
Bolsonarismo caminha para entrar 
na história pelo seu alto grau de 
omissão e banalização da vida.

Diga-se de passagem, em prol 
de uma economia que já vinha 
capenga e que, no primeiro ano, 
de Jair Bolsonaro não conseguiu 
melhorar.

A exemplo de outros ditadores, 
em seus diferentes graus de 
letalidade, o bolsonarismo, 
no entanto, está mais para 
o chavismo, que também se 
apoderou na democracia para 
impor todo o velho autoritarismo 
que reina no universo das 
ditaduras.   

E assim, de “ismos” em “ismos”, 
caminha a triste humanidade.

A letalidade do “ismo”
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NOTAS & INFORMES
PRISIACA

O vereador de Natal Fernando 
Lucena (PT), que normalmente 
se refere a Jair Bolsonaro como 
“besta-fera”, criou uma nova 
denominação para o presidente da 
República: “prisiaca”. “É aquele cara 
chato, que diz uma coisa e não faz, 
compra fi ado e não paga, engana o 
compadre, engana a todo mundo, 
enrola todo mundo”, resume o 
vereador, referindo-se à insistência 
do presidente com a cloroquina.

MENTIRA I
O deputado Fábio Faria (PSD-

RN), genro de Silvio Santos, foi ao 
Twitter neste domingo para negar que 
o governo federal tenha reclamado 
para ele da exibição do vídeo da 
reunião ministerial no “SBT Brasil”, 
principal telejornal da emissora.

MENTIRA II
No sábado, um dia depois de ter 

veiculado uma reportagem sobre o 
vídeo, o “SBT Brasil” foi retirado do 
ar por ordem de Silvio Santos, dono 
da emissora. No lugar, foi exibido um 
programa de fofocas. O portal “Na 
Telinha”, do UOL, disse que Silvio 
tomou a decisão após receber de 
Fábio a informação de que a exibição 
teria desagradado o governo.

MENTIRA III
Segundo o “Na Telinha”, o 

deputado do RN, que é casado com 
Patricia Abravanel, teria recebido 
uma ligação de Fábio Wajngarten, 
chefe da comunicação do governo, 
reclamando da edição do jornal. 
“Mentira, mentira, mentira. Jamais 
houve reclamação do governo sobre 
a divulgação do famoso vídeo no 

O Rio Grande do Norte é o 5º estado do País com mais baixo 
índice de processamento de exames de Covid-19, aponta 
um levantamento do jornal O Globo com base no Sistema 

de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, do Ministério da 
Saúde – que só não tem dados de Distrito Federal e Acre. Dos 
exames que chegaram ao Laboratório Central do RN, apenas 
50% foram processados. Os exames processados no Lacen são os 
do tipo RT-PCR, considerados mais precisos porque identifi cam a 
presença do vírus. É o tipo de teste usado para fazer diagnósticos 
de doentes que chegam com sintomas na rede de saúde. No País, 
o menor índice está em Alagoas (com 30% de processamento). No 
topo do ranking está o Paraná, com 96% de processamento em 
relação à demanda.

RN tem o 5º menor índice de 
processamento de exames

SBT. O governo comemorou o vídeo”, 
escreveu Fábio Faria, no Twitter.

TUDO COMO ANTES
A Prefeitura de Parnamirim 

publicou neste fi m de semana um 
decreto autorizando a reabertura 
gradual de algumas atividades 
econômicas. O efeito prático da 
decisão, contudo, será quase 
nenhum, já que o comércio da 
cidade nunca esteve fechado. O 
decreto anterior, que proibia o 
funcionamento de vários segmentos, 
estava sendo fl agrantemente 
descumprido. Parnamirim tem 430 
casos confi rmados de Covid-19.

 
CONTRAPARTIDA I

A situação econômica dos 
estados e municípios, que já era 
crítica, está ainda mais dramática 
com a pandemia de Covid-19. 

Em muitos casos, a arrecadação 
caiu a patamares que não eram 
observados há décadas. O momento, 
contudo, exige responsabilidade. Os 
governadores e prefeitos precisam 
se comprometer com determinadas 
medidas que serão necessárias no 
pós-crise, para consertar o rombo nas 
contas provocado pelo combate ao 
coronavírus.

CONTRAPARTIDA II
Neste sentido, tem razão o 

ministro da Economia, Paulo 
Guedes, quando exige contrapartidas 
antes de liberar recursos 
emergenciais. Afi nal de contas, o 
dinheiro é limitado. Ou é isso ou 
fi ca muito cômoda a situação para 
os governadores e prefeitos. Sem 
responsabilidade com as fi nanças 
locais, na primeira crise, lá vão eles 
de novo em busca de dinheiro.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) formada para 
investigar o contrato entre o Governo do Estado e a Arena das 
Dunas fará sua primeira reunião nesta segunda-feira (25) na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Os cinco membros da comissão vão eleger presidente e rela-
tor da CPI e, em seguida, será discutido o calendário de ativida-
des e os primeiros passos da investigação.

Os integrantes da CPI, defi nidos na semana passada, são os 
deputados Sandro Pimentel (PSOL), Isolda Dantas (PT), Ally-
son Bezerra (Solidariedade), Coronel Azevedo (PSC) e Tomba 
Farias (PSDB).

O foco principal da CPI da Arena das Dunas será apurar 
as condições em que o contrato foi elaborado, a atual execução, 
assim como os possíveis prejuízos ao erário público que decorre-
ram desse acordo. O autor do pedido para criação da CPI, que 
teve 10 assinaturas para instalação, foi o deputado Sandro Pi-
mentel, que também fez o requerimento para que a Controlado-
ria-Geral do Estado (Control) realizasse o levantamento sobre 
o contrato.

Na auditoria realizada pela Control, foi apontado que o Go-
verno do Estado teria desembolsado quase R$ 110 milhões a 
mais do que deveria ter sido pago à Arena das Dunas até agora. 
O órgão contesta os valores de repasses fi xos e variáveis à Are-
na, que são de aproximadamente R$ 10 milhões, e sugeriu que 
o Executivo suspendesse o pagamento de parte dos recursos.

CPI da Arena das Dunas
faz primeira reunião hoje

Assembleia

Membros vão definir presidente e relator 
da CPI, assim como ritmo dos trabalhos

O designer gráfi co Julicássio Silva Andrade, de 25 anos, mor-
reu ao cair no fosso do elevador de um condomínio em Capim 
Macio, na Zona Sul de Natal, na madrugada deste domingo (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava no quarto 
andar do prédio quando caiu no fosso do elevador. O equipa-
mento não estava no andar correspondente.

A Polícia Civil vai investigar o caso. O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (Crea) disse vai apurar se o elevador estava 
com a manutenção em dia, se o condomínio possui contrato com 
empresa responsável pelo serviço e quem é o responsável técnico.

A Assembleia Legislativa, onde Julicássio trabalhava, la-
mentou a morte do jovem.

Jovem morre ao cair em 
fosso de elevador em Natal

25 anos
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O presidente Jair Bolsonaro 
publicou em suas redes sociais nes-
te domingo (24) um trecho da lei de 
abuso de autoridade a respeito de 
divulgação total ou parcial de gra-
vações. Ele compartilhou o artigo 
28, em que se lê:

“Divulgar gravação ou trecho 
de gravação sem relação com a 
prova que se pretenda produzir, 
expondo a intimidade ou a vida pri-
vada ou ferindo a honra ou imagem 
do investigado ou acusado”, diz o 
trecho. “Pena – detenção de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos”.

A publicação do presidente ocor-
re dois dias depois de o ministro Cel-
so de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), levantar o sigilo do 
vídeo da reunião ministerial que o 
ex-ministro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro usa como pro-
va de que o presidente teria tentado 
interferir na Polícia Federal.

No sábado (23), o jornal O Esta-
do de S. Paulo revelou mensagens 
trocadas entre Bolsonaro e Moro 
que evidenciam que o presidente 

falava da Polícia Federal, e não da 
sua segurança pessoal, como tem 
alegado. Bolsonaro decidiu que o 
então diretor-geral da PF, Maurí-
cio Valeixo, seria demitido, sem dar 
ao ministro qualquer alternativa.

“Moro, Valeixo sai esta sema-
na”, escreveu o presidente. “Está 
decidido”, continuou ele, em outra 
mensagem enviada na sequência. 
“Você pode dizer apenas a forma. A 
pedido ou ex ofi cio” (sic).

O vídeo da reunião está ligado à 
investigação que apura a tentativa 
de interferência para obter informa-
ções sobre investigações que pudes-
sem prejudicar seu núcleo familiar. 
As trocas no comando da corporação 
e na superintendência do Rio de Ja-
neiro levaram ao pedido de demis-
são de Moro, que revelou intenção 
do presidente em indicar delegados 
mais próximos para os cargos de co-
mando da corporação.

A reunião também foi marcada 
por palavrões, briga de ministros, 
anúncio de distribuição de cargos 
para o Centrão e ameaça de de-

missão “generalizada” a quem não 
adotasse a defesa das pautas do 
governo.

ABUSO DE AUTORIDADE
De acordo com o desembarga-

dor aposentado Walter Maierovit-
ch, não faz sentido falar em lei de 

abuso de autoridade no caso. Se-
gundo ele, Celso de Mello deu toda 
a explicação que motivou tornar 
pública a quase totalidade do vídeo. 
“Todas as motivações têm apoio na 
lei e na Constituição. O tempo in-
teiro em sua decisão ele repete isso 
tecnicamente”, explicou.

Para Maierovitch, a lei de abuso 
só pode ocorrer em razão de uma 
atividade ilegal, diferente da atitu-
de do ministro do STF. “O que ele 
fez está dentro de seu poder como 
ministro em uma apuração crimi-
nal. Ele está em função jurisdicional 
e ainda teve a cautela extra de dizer 
que não tinha ali nenhuma questão 
de segurança nacional, apenas a 
parte das relações internacionais, 
que ele pediu que fosse tirado”.

Maierovitch avalia ainda que a 
“ignorância jurídica” do presidente 
incita o povo a querer enquadrar 
um ministro espalhando informa-
ções falsas. “Não tem o mínimo 
senso”, afi rma.

Avaliação semelhante tem o 
professor de direito Luiz Fernando 
Amaral, da FAAP. Para ele, a deci-
são foi muito bem fundamentada e, 
ainda que se discorde, a bagagem 
do decano do STF é absolutamente 
respeitável. “O ministro traz em 
mais de 50 páginas a sua justifi ca-
tiva. A decisão de dar publicidade 
ou não cabe a ele”, explica.

Dois dias após a divulgação 
do vídeo da reunião ministerial 
do dia 22 de abril, o presidente 
Jair Bolsonaro foi ao encontro de 
apoiadores neste domingo (24), 
em um ato esvaziado em frente ao 
Palácio do Planalto. Com a direito 
a chegada de helicóptero e cami-
nhada pela via em frente à Praça 
dos Três Poderes, Bolsonaro fi cou 
meia hora no local e por seis vezes 
percorreu a grade de segurança 

para cumprimentar os manifes-
tantes.

A participação do presidente 
nesses protestos de apoio ao seu 
governo tem sido frequente nos 
últimos fi nais de semana, con-
trariando as recomendações do 
Ministério da Saúde e da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
de se evitar aglomerações durante 
a pandemia do novo coronavírus. 
As medidas vêm sendo seguidas 

por autoridades em todo o mundo. 
Sem máscara, o presidente cum-
primentou apoiadores e carregou 
uma criança.

Acenando e sem máscara de 
proteção, que agora é de uso obri-
gatório em Brasília, Bolsonaro 
deu seis voltas em frente a grade 
onde os apoiadores estavam. Cer-
cado por seguranças, parou para 
cumprimentar as pessoas e tirar 
fotos. Chegou ainda a pegar uma 

criança no colo.
Os apoiadores seguravam car-

tazes com frases como “Supremo 
é o Povo” e “o Poder emana do 
povo” e “o povo é Bolsonaro”. De 
forma isolada, alguns manifes-
tantes exibiram cartazes contra 
o Supremo Tribunal Federal e a 
imprensa. “Abaixo a ditadura do 
STF”, dizia um dos cartazes. Em 
outro, frase classifi cava a impren-
sa como “inimiga”.

Decisão de liberar o vídeo partiu do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal

Ministro Abraham Weintraub (Educação)

Após divulgação de vídeo e mensagens, 
Bolsonaro publica trecho de lei de abuso

Neste domingo, presidente encontrou apoiadores em Brasília

Presidente publicou trecho mostrando que divulgar gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir pode
levar a pena de detenção; juristas dizem que comparação não faz sentido e que decisão de ministro foi bem fundamentada

Ameaça

Carlos Moura / STF

Adriano Machado / Reuters

Walterson Rosa / MEC

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, usou o Twit-
ter neste domingo (24) para justi-
fi car um dos trechos polêmicos do 
vídeo da reunião ministerial do 
dia 22 de abril com o presidente 
Jair Bolsonaro. No vídeo, Wein-
traub chama ministros do STF de 
“vagabundos” e pede “cadeia” para 
eles. “Tentam deturpar minha fala 
para desestabilizar a Nação. Não 
ataquei leis, instituições ou a hon-

ra de seus ocupantes”, afi rmou o 
ministro, no Twitter.

Na sexta (22), o ministro do 
STF Celso de Mello liberou a di-
vulgação de vídeo. Ao quebrar o 
sigilo do vídeo da reunião, Celso 
de Mello disse que há aparente 
“prática criminosa” na conduta de 
Weintraub, “num discurso contu-
melioso e aparentemente ofensivo 
ao patrimônio moral” em relação 
aos ministros da Corte.

“Tentam deturpar minha 
fala”, diz Abraham Weintraub

Ministro da Educação

Presidente não usou máscara ontem

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, de 52 anos, passou por uma 
cirurgia no sábado (23), em Brasília, 
para a drenagem de um abscesso. 
Após o procedimento, ele fi cou in-
ternado com sintomas que sugerem 
infecção pelo novo coronavírus.

Segundo nota da Secretaria de 
Saúde do Supremo divulgada neste 
domingo (24) e assinada por Marco 
Polo Dias Freitas, o ministro está bem 

e respira sem ajuda de aparelhos.
Toffoli fez um exame para Co-

vid-19 na quarta-feira (20), que 
havia dado resultado negativo.

A assessoria de imprensa da 
Corte afi rmou que, como não há 
confi rmação de o ministro ter con-
traído coronavírus, ele fi cará em 
licença médica por sete dias.

Na ausência de Toffoli, o mi-
nistro Luiz Fux, vice-presidente da 
corte, fi cará à frente do STF.

Toffoli é internado com 
sintomas de coronavírus

Presidente do STF
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As obras de drenagem e pavi-
mentação dos loteamentos San Va-
le e Parque das Colinas, no bairro 
de Candelária, em breve deverão 
sair do papel. A informação foi 
confi rmada durante reunião reali-
zada na última sexta-feira (22). Na 
ocasião, o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, e o secretário Tomaz  Neto  
(Obras Públicas e Infraestrutura) 
entregaram o projeto de engenha-
ria e arquitetura à vereadora Nina 
Souza (PDT) e ao deputado federal 
General Girão. No encontro, tam-
bém estiveram presentes represen-
tantes do bairro.

Segundo levantamento da 
Secretaria de Obras, os recursos 
necessários para execução giram 
no patamar de R$ 126 milhões e 
incluem, além de drenagem e pa-
vimentação, construção de 7 lagoas 
de captação.

De acordo com a vereadora Ni-
na Souza, este é um pleito antigo 
pelo qual ela luta há quase três 
anos. A parlamentar tem entre 
seus requerimentos e emendas so-
licitações para que a região conte 
com melhorias na infraestrutura. 

“O projeto é uma das bandei-
ras do meu mandato. A população 
espera por isso há quase 30 anos. 
E, agora, sendo uma prioridade do 
prefeito Álvaro Dias, seguiremos 
em busca de recursos. Sem sombra 
de dúvida, será um grande divi-
sor de águas para Natal. Além de 
possibilitar uma melhor estrutura 
para os moradores, a obra também 
garantirá a valorização comercial 
dos  imóveis”, enfatizou.

O deputado federal General Gi-
rão informou que levará o projeto 
para Brasília e buscará recursos 
junto aos ministérios para promo-
ver a execução da obra. Inclusive, 
apontou a possibilidade de ele ser 
inserido no Plano Pró-Brasil, uma 
iniciativa do governo federal que 
tem como objetivo alavancar a 
economia do País e gerar emprego 
no período pós-pandemia.  “Como 
deputado federal, temos condições 
de mobiliar recursos e ações junto 
aos ministérios,  que possam trazer 
esse tipo de obra para Natal. Esse 
projeto tem tudo para ser inserido 
no Plano Pró-Brasil”, apontou.

PLANO DE MANEJO
O Plano de Manejo do Parque 

da Cidade Dom Nivaldo Monte, 
que integra a Zona de proteção 

Ambiental I, localizada entre o San 
Vale e o Parque das Colinas, tam-
bém está entre as pautas do traba-
lho da vereadora Nina. A Secreta-
ria de Meio Ambiente e Urbanismo 
de Natal (Semurb) informou que 
está fi nalizando os detalhes para 
publicação do texto fi nal. O plano 
trata sobre as ações necessárias 
para a gestão e uso sustentável dos 
recursos naturais da área e seu en-
torno, de modo a evitar a ocupação 
desordenada e a utilização inde-
vida do solo. “A audiência pública 
que realizamos na Câmara Muni-
cipal de Natal no mês de fevereiro 
contou com a presença de morado-
res e reuniu diversas contribuições 
da sociedade. As sugestões foram 
encaminhadas para a Semurb, e o 
texto está na iminência de ser pu-
blicado”, disse Nina.

O Brasil registrou 653 mor-
tes por coronavírus e 15.813 no-
vos casos confi rmados da doença 
entre sábado (23) e domingo 
(24), segundo o Ministério da 
Saúde. Com isso, o total de óbi-
tos no País alcançou 22.666. O 
recorde diário é da última quin-
ta-feira (21), quando o Brasil 
anotou 1.188 novas mortes em 
um só dia.

De acordo com a Universi-
dade Johns Hopkins (EUA), o 
Brasil continua sendo o segundo 
país com mais casos da doença, 
com um total de 363.211 casos. 

Fica atrás apenas dos Estados 
Unidos, que têm 1,6 milhão de 
casos e 97 mil mortes no total.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o número de pacientes 
recuperados é de quase 150 mil. 
Outros 190 mil estão em trata-
mento.

Na última sexta-feira (22) o 
diretor-executivo da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), 
Michael Ryan, afi rmou que a 
América Latina é o novo epicen-
tro da pandemia de coronavírus 
e o Brasil é o país mais preocu-
pante.

No Rio Grande do Norte, de 
acordo com divulgação feita pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) no fi m da tarde 
de ontem, o número de casos 
confi rmados chegou a 4.682, com 
197 óbitos. Contudo, a platafor-
ma do Ministério da Saúde, atu-
alizada três horas depois, indica 
que o Estado já tem 200 óbitos e 
4.697 casos confi rmados.

Além disso, de acordo com a 
Sesap, são 12,7 mil casos sus-
peitos, 9,9 mil descartados e 
1.410 pacientes recuperados da 
Covid-19.

Vereadora e deputado (dir.) receberam projeto de engenharia do prefeito Álvaro Dias

Álvaro, Nina e Girão discutem obras 
no San Vale e no Parque das Colinas

RN chega a 200 mortes causadas
por Covid-19, diz Ministério da Saúde

Prefeito Álvaro Dias, vereadora Nina Souza e deputado federal General 
Girão trabalham em busca de investimentos para loteamentos da capital

Drenagem e pavimentação

Coronavírus

ReproduçãoPolítico habilidoso, o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, tem 
sobressaído em meio à pan-

demia do coronavírus, com ações 
que dão visibilidade à sua gestão 
e que fortalecem seu nome na dis-
puta pela renovação do mandato. 
Num comparativo com a gover-
nadora Fátima Bezerra – que, vale 
dizer, não será concorrente eleito-
ral direta de Álvaro em 2020 – por 
exemplo, Álvaro tem apresentado 
ações mais efetivas frente à crise sanitária.

Exemplos disso são o hospital de campanha (Natal tem o seu, o 
Estado não); a assistência social (a Prefeitura tem chegado junto à 
população com doação de cestas básicas, o Estado engatinha com 
esse trabalho); e mesmo quanto ao polêmico uso da cloroquina, que 
parte da população, embora menor, apoia (a Prefeitura fi rmou pro-
tocolo junto ao Conselho Regional de Medicina para o uso, enquan-
to que o Estado se posiciona contra). Para analistas consultados pela 
coluna, as ações de Álvaro terminam dando um destaque maior a ele 
frente às ações da governadora.

Álvaro se destaca de Fátima 
nas ações contra a pandemia

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

FAVORECIMENTO
Para o vereador Cícero 

Martins (Progressistas), a 
situação de distanciamento 
social propiciada pela 
pandemia favorece a reeleição 
dos atuais detentores 
de mandato, prefeitos e 
vereadores, em detrimento 
aos demais postulantes, que 
estão afastados das ruas e do 
contato com o eleitor. Para 
estes, a proximidade cada 
vez maior das eleições e a 
ausência de pré-campanhas 
diminuem as chances de 
sucesso eleitoral.

DESIGUAL
Como pré-candidato, 

Cícero identifi ca “um enorme 
assistencialismo”. “As 
pessoas interpretam as ações 
assistenciais da Covid-19 
como favor. Quantas mil 

cestas básicas e máscaras 
estão sendo entregues? 
O povo carente recebe o 
benefício como um favor”, diz.

CONTRADIÇÃO
Para Cícero, é 

contraditório o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
e o Congresso Nacional 
realizarem eleições neste 
ano, em clima de pandemia. 
“Se o que estão dizendo é 
verdade, que o mundo está 
se acabando em razão da 
pandemia, não tem sentido 
ter eleição em novembro”. 
Entre fundo eleitoral e 
custeio, as eleições levarão 
R$ 8 bilhões. “O mundo está 
se acabando e, no outro dia, 
vamos ter eleição? Estão 
subestimando a inteligência 
de todo mundo. Precisa ser 
coerente”.

QUEM INDICA?
O ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves, muito cortejado pelo 

atual prefeito, Álvaro Dias, para que declare publicamente o apoio à 
sua reeleição, não abre mão de indicar o vice. Se for um homem, deverá 
ser indicado por Carlos Eduardo o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz. Se Álvaro exigir uma mulher, Carlos Eduardo poderá indicar 
a advogada Aíla Cortez, prima de sua esposa, Andrea Ramalho. Aíla 
saiu da direção do Procon no prazo legal de desincompatibilização para 
estar disponível para a composição da chapa.

NINA
Corre por fora o grupo 

do presidente da Câmara, 
Paulinho Freire, que quer o 
próprio Paulinho ou a vereadora 
Nina Souza como vice. Os dois 
são do PDT.

SUCESSÃO DE NATAL
Com a negativa da 

deputada Natália Bonavides, 
o PT pode ir com o médico 
Alexandre Motta para a 
disputa da Prefeitura do Natal. 
Mas existe a possibilidade de a 
governadora Fátima Bezerra 
tentar convencer o PT a indicar 
o vice de Hermano Morais 
(PSB), para tentar garantir um 
aliado no segundo turno.

*Com informações da Redação do Agora RN

Twitter / Reprodução
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A Secretaria Estadual de In-
fraestrutura e o Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-
-RN) fi rmaram um contrato com 
a empresa Geometrie Projetos e 
Serviços de Urbanismo e Arqui-
tetura Ltda, de Recife (PE), para 
a elaboração do projeto executivo 
de engenharia para uma obra de 
solução viária em níveis e de mo-
bilidade urbana no cruzamento 
da Avenida da Integração com 
a Avenida Prudente de Morais 
e seu prolongamento (Avenida 
Omar O’Grady), em Candelária, 
com o objetivo de eliminar pontos 
críticos no tráfego de veículos no 
local.

O valor do contrato é de R$ 
405,6 mil, com vigência de 150 
dias e prazo de execução de 90 
dias. Tanto o projeto quanto a 
obra serão executados com recur-
sos provenientes de operação de 
crédito do Governo do Estado jun-
to à Caixa Econômica Federal. O 

DER-RN fi cará responsável pela 
execução da obra, com interveni-
ência da Secretaria Estadual de 
Infraestrutura.

Na avaliação do secretário de 
Infraestrutura do RN, Gustavo 
Coelho, a obra representará um 
impacto bastante positivo no 
trânsito daquela área de Natal, 
melhorando as condições da mo-
bilidade urbana no trecho. “Essa 
solução vai permitir uma melho-
ria no fl uxo de veículos e de pes-
soas naquela área, de forma que 
será resolvido o grande gargalo 
que se estabeleceu naquele local, 
em razão da grande demanda de 
tráfego, e que hoje vem causando 
retenções e atrasos”, disse.

Nessa mesma contratação com 
a empresa Geometrie, também foi 
prevista a melhora da Avenida 
Omar O’Grady, em sua sinali-
zação e nas condições do revesti-
mento asfáltico. Também fi cará a 
cargo da empresa pernambucana 

projetar a solução para um desvio 
a ser usado durante a execução da 
obra, com drenagem na rua Ricar-
do Jordão, no trecho entre a rua da 
Consolação e a BR-101.

O diretor-geral do DER-RN, 

Manoel Marques, considera a 
obra de fundamental importân-
cia, pois melhorá as condições de 
tráfego principalmente para mo-
radores dos bairros de Pitimbu, 
em Natal, e Parque Industrial, 

em Parnamirim, que sofrem dia-
riamente com os engarrafamen-
tos, no cruzamento da Prudente 
de Morais com a Omar O’Grady, 
nos horários de pico.

De acordo com Manoel Mar-
ques, a ideia é concluir os projetos 
no prazo de 90 a 120 dias, no má-
ximo. A empresa pernambucana 
já iniciou os trabalhos, que devem 
ser concluídos no mês de agosto. 
Desde a última terça-feira (19), a 
Geometrie realiza levantamento 
topográfi co da área onde será exe-
cutada a obra.

“Na sequência, daqui a cerca 
de quatro meses, estaremos lan-
çando o edital para licitar a obra 
com um projeto de qualidade. Em 
janeiro ou fevereiro de 2021, de-
vemos dar ordem de serviço”, co-
menta Manoel Marques, que, na 
semana passada, reuniu equipes 
do DER-RN e da Geometrie para 
orientações e detalhamento dos 
projetos.

Empresa vai projetar intervenções no cruzamento com a Avenida da Integração

Governo do RN contrata empresa para 
projetar obras na Av. Prudente de Morais
Tanto o projeto quanto a obra serão executados com recursos provenientes de operação de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal. DER-RN ficará responsável pela execução da obra, com interveniência da Secretaria de Infraestrutura

Trânsito

José Aldenir / Agora RN

O ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, reafi rmou 
neste domingo (24) que o go-
verno federal pretende pror-
rogar o pagamento do auxílio 
emergencial. Atualmente, o 
valor pago a trabalhadores 
informais e autônomos é de 
R$ 600. Contudo, entre as 
propostas analisadas, está a 
redução para R$ 200. “Está 
em estudo. É isso por enquan-
to”, disse Onyx.

A possibilidade de prorro-
gação do auxílio emergencial 
começou a ser discutida tam-
bém na Câmara dos Deputa-
dos. O tema deve ser pautado 
esta semana.

O auxílio emergencial de 
R$ 600 para brasileiros que 
perderam suas rendas com 
a crise do coronavírus já che-
gou a 55,1 milhões de benefi -
ciários. Ao todo, representou 
uma ajuda governamental de 
R$ 60 bilhões.

Onyx afirma
que prorrogação 
de auxílio está 
“em estudo”

Emergencial

O Ministério Público Eleitoral 
ingressou na Justiça com uma re-
presentação eleitoral contra a pre-
feita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, 
e o secretário municipal de Admi-
nistração, Pedro Almeida Duarte, 
por suposta conduta irregular.

O MP Eleitoral pede na ação 
que a Justiça determine à prefei-
ta e ao secretário a revogação de 
uma portaria que concedeu grati-
fi cação de 40% aos servidores da 
saúde ou  a  qualquer  outro  ser-
vidor  público  do  município  de  
Mossoró, que  possa  proporcionar 
vantagem ao eleitor.

Além disso, a representação 
eleitoral visa proibir judicialmente 
que a Prefeitura de Mossoró conce-
da qualquer vantagem  remunera-
tória  aos  servidores em 2020, para 
evitar o “engrandecimento” da 
imagem da prefeita e a sua obten-
ção futura de apoio eleitoral ou de 
votos. Esse tipo de ação caracteriza 
conduta proibida durante o período 
vedado por lei. Rosalba é virtual 
candidata à reeleição este ano.

A Promotoria Eleitoral com 
atuação em Mossoró ainda reque-
reu a aplicação de multa pessoal, 

no valor de R$ 1 mil por dia de  des-
cumprimento de eventual decisão 
favorável ao pleito.

A representação eleitoral foi 
ajuizada após o MP Eleitoral tomar 
conhecimento, via redes sociais, de 
que a prefeita (com pretensões à ree-
leição) e o secretário,  na condição de 
agentes públicos, praticaram condu-
ta vedada pela Lei das Eleições.

Em Natal, a Prefeitura também 
pretende pagar uma gratifi cação aos 
servidores da saúde. Neste caso, po-
rém, o benefício teve origem em uma 
lei aprovada na Câmara Municipal.

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Feli-
pe Santa Cruz, cobrou explicações 
sobre as afi rmações feitas pelo pre-
sidente da República, Jair Bolsona-
ro, de que tem um sistema próprio 
de informações.

“O presidente deve sérias expli-
cações à Nação sobre esse sistema 
paralelo de informações que diz 
possuir, que aparentemente tem 
sido usado para vazar investiga-
ções em curso sobre sua família e 
amigos. o uso da função pública 
para interesses particulares fere os 
princípios da impessoalidade e da 
moralidade”, afi rmou Santa Cruz.

As afi rmações questionadas pela 
OAB foram feitas na reunão minis-
terial de 22 de abril. A gravação da 
reunião foi divulgada na sexta-feira 
(22) e faz parte do inquérito que apu-
ra supostas tentativas de Bolsonaro 
de interferir na Polícia Federal.

Na reunião, o presidente não 
explicou ao que se referia quando 
falou sobre um sistema particular 
de inteligência. Bolsonaro disse 
que não iria esperar seus familia-
res e amigos serem prejudicados e 
que, antes disso, trocaria alguém 
da segurança “na ponta da linha”, 
ou, se não conseguisse, trocaria o 
chefe ou o ministro.

MP vai à Justiça após Rosalba 
dar gratificação a servidores

OAB cobra Bolsonaro sobre 
“sistema de informações”

Ano eleitoral Interpelação

Prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini

Reunião ministerial de 22 de abril teve vídeo revelado na sexta-feira passada (22)

José Aldenir / Agora RN

Marcos Corrêa / PR
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Burocratas ligados à área econômica do governo federal tentam 
já há algum tempo emplacar uma medida provisória que vire 
lei protegendo-os de punição por erros que tenha cometido no 

exercício de suas funções. Antes de convencer Jair Bolsonaro a assinar 
a MP 966, alterada na quinta (21) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
esses burocratas, na maioria concursados, fi zeram idêntica investida no 
governo anterior, mas o então presidente Michel Temer se recusou a 
endossar a “blindagem”. Essa fl exibilização prevista na MP, barrada por 
Michel Temer em 2018 e assinada agora por Bolsonaro, objetiva dar 
mais segurança ao servidor. Há grande temor de servidores em assinar 
qualquer coisa, nos governos: eles acham que o ministério público “vê 
erro até onde não tem.” A assessoria de Michel Temer, que o aconse-
lhou a brecar a MP dos burocratas, indicam a solução para evitar pro-
cessos: “andar na linha”.Os burocratas que redigiram a MP, a rigor, não 
estão mal-intencionados. Mas o texto abre caminho para aqueles que 
se aproveitam de brechas.

Temer se recusou a assinar 
MP que o STF alterou

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

DA ESQUERDA À DIREITA
Não é só Bolsonaro que não 

gosta do ex-senador Arthur 
Virgílio. Lula e Dona Marisa 
tinham ódio do diplomata que 
virou prefeito de Manaus. O petista 
chegou a considerar Virgílio seu 
desafeto “number one”.

UM IRRESPONSÁVEL
O presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães, admitiu na reunião 
ministerial que vai acabar “sendo 
preso”, disse ele. Se não por 
roubar, ao menos por mentir e 
ofender gravemente a dignidade 
dos trabalhadores da Band.

FALTA NORDESTINO NO STF
O centrão tem a esperança de 

convencer Bolsonaro a escolher 
um jurista nordestino para 
a próxima vaga no Supremo 
Tribunal Federal. O último foi o 
admirado sergipano Carlos Ayres 
Brito, hoje aposentado.

STJ COMO DESTINO
Subiu muito a cotação de 

Otávio Luiz Rodrigues Jr., ex-
assessor do ministro Dias Toffoli 
e membro do Conselho Nacional 
do Ministério Público, para uma 
das próximas vagas no Superior 
Tribunal de Justiça.

HISTÓRIA DE SEMPRE
Na “coletiva da grade”, 

após a divulgação da íntegra do 
vídeo da reunião ministerial, o 
presidente Bolsonaro externou 
sua frustração com quem fi ca 
“pinçando” acontecimentos para 
faturar audiência na mídia.

SEMPRE O PAC
O ministro Onyx Lorenzoni 

(Cidadania) lembrou que a 
pandemia mundial vai passar, 
mas os problemas exclusivamente 
brasileiros, não. Segundo ele, o 
governo assumiu país com 36 mil 
obras paradas. Do PAC, avisou.

OAB quer indicar seus 
dirigentes para tribunais

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, deve tentar 
nesta segunda (25), na reunião do conselho federal da entidade, 
acabar uma regra que vigora há duas décadas, proibindo seus 
dirigentes ou conselheiros, incluindo as 27 seccionais, de concorrer 
pelo chamado “quinto da advocacia” a vagas em tribunais. Os 
críticos da medida acusam Santa Cruz de tentar mudar as regras 
do jogo para benefi ciar aliados que desejam virar magistrado na 
chamada “quota” da advocacia.

VAGA NO STJ
A OAB estaria interessada 

em infl uenciar na ocupação da 
vaga do ministro Félix Fischer 
(STJ) que, doente, pode ser 
aposentar em junho.

OLHA O PERIGO
Félix Fischer é um dos 

ministros mais rigorosos 
e relator no STJ da nova 

condenação por corrupção e 
lavagem de Lula, aliado de 
Santa Cruz.

PRETERIÇÃO INJUSTA
Há defensores da 

revogação da regra, mas 
por razão diferente: alegam 
que, embora competentes, 
dirigentes são injustamente 
preteridos.

Cláudio
Humberto

O deputado estadual Albert 
Dickson (Pros) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia Legis-
lativa que obriga o sistema público 
de saúde do Rio Grande do Norte 
a distribuir, de forma gratuita, 
hidroxicloroquina para pacientes 
com Covid-19, caso haja prescrição 
de um médico para utilização do 
remédio.

De acordo com o projeto do 
parlamentar, além da hidroxiclo-
roquina, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) seria obrigado também a 
fornecer ivermectina e azitromici-
na, se houver receita indicando a 
combinação com esses outros medi-
camentos no tratamento da infec-
ção causada pelo novo coronavírus.

Segundo o deputado, o objetivo 
do projeto é proporcionar aos pa-
cientes da Covid-19 um tratamen-
to precoce da doença, embora não 
haja estudos científi cos que com-
provem a efi cácia de nenhum dos 
três medicamentos no combate ao 
novo coronavírus.

“Ressalte-se que o estudo com 
as vacinas ainda demandará bas-
tante tempo, de modo que se hou-
ver uma espera maior a taxa de 
mortalidade será ainda enorme. 
Logo, a vida, maior bem jurídico a 
se tutelar no ordenamento jurídico, 
não pode esperar. O rigor científi co 
exigido pela comunidade científi ca 
(...) é incompatível com a real situa-
ção e necessidade de salvar vidas”, 
escreveu o deputado na justifi cati-
va do projeto.

Apesar de reconhecer que não 

há comprovação da efi cácia dos 
fármacos, Albert Dickson, que é 
médico, cita um suposto estudo 
com 20 pacientes que usaram a 
hidroxicloroquina associada ou 
não à azitromicina no combate à 
Covid-19. Segundo o deputado, que 
não revela a fonte do experimento, 
todos os pacientes que usaram os 
dois medicamentos associados se 
curaram do coronavírus após seis 
dias.

Na semana passada, por ordem 
do presidente Jair Bolsonaro e con-
trariando a comunidade científi ca, 
o Ministério da Saúde publicou um 
novo protocolo de tratamento da 
Covid-19. No documento, é reco-
mendada aos médicos a prescrição 
da cloroquina ou da hidroxiclo-
roquina – um remédio usado há 

décadas para combater a malária 
– para todos os pacientes com co-
ronavírus, inclusive aqueles com 
sintomas leves da doença.

Antes, o Ministério da Saúde 
recomendava o uso somente nos 
casos graves. A pressão de Bolso-
naro para a mudança de orientação 
levou à queda de dois ministros – 
Luiz Henrique Mandetta e Nelson 
Teich. Hoje, o cargo é ocupado in-
terinamente pelo general Eduardo 
Pazuello.

Outro projeto de Albert Dickson 
amplia a obrigação também para 
operadoras privadas de saúde. 
Apresentadas na semana passada, 
as duas matérias ainda vão passar 
por comissões da Assembleia Le-
gislativa do RN antes de chegar ao 
plenário.

A situação fi nanceira dos abri-
gos de idosos de Natal, que são 
caracterizados como instituições de 
longa permanência, foi o tema cen-
tral de uma reunião da Comissão 
de Saúde da Câmara Municipal de 
Natal na semana passada. A temá-
tica vem à tona devido ao aumento 
dos gastos com as pessoas idosas 
durante a pandemia da Covid-19.

Na ocasião, representantes das 
secretarias municipais de Saúde e 
Assistência Social participaram, 
virtualmente, do debate e explica-
ram as políticas públicas destina-
das a esta população. O grupo tam-
bém escutou sobre as necessidades 

mais urgentes relatadas por André 
Arruda, presidente do Conselho 
Municipal do Idoso. A titular da Se-
cretaria de Trabalho e Assistência 
Social de Natal (Semtas), Andréia 
Dias, adiantou que já foi realizada 

uma proposta de reajuste de 20% 
referente à quantia atual paga pelo 
município às instituições, que gira 
em torno de R$ 650,00 por idoso.

“Nós, parlamentares, solici-
tamos ao conselho municipal o 
impacto fi nanceiro desta oferta. 
Quantos por cento esse valor vai 
trazer de benefício tanto de forma 
individual, quanto coletiva. Com 
essa planilha fi nanceira em mãos, 
vamos dar encaminhamento e ver 
com a Secretaria de Administração 
as possibilidades de pagamentos”, 
esclareceu a vereadora Carla Di-
ckson (Pros), vice-presidente da 
comissão.

Albert Dickson citou suposto estudo em que pacientes com Covid-19 melhoraram

Vereadora de Natal Carla Dickson (Pros)

Projeto de deputado do RN obriga 
SUS a distribuir hidroxicloroquina

Câmara de Natal debate reajuste 
para abrigos de idosos em Natal

Segundo Albert Dickson, objetivo é proporcionar tratamento precoce da 
doença, embora não haja estudos científicos sobre eficácia do remédio

Coronavírus

Comissão de Saúde

Eduardo Maia / ALRN

Elpídio Júnior / Câmara de Natal
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Apesar de não contar com pla-
no efetivo de testagaem da popu-
lação, o avanço da Covid-19 no Rio 
Grande do Norte pode ser medido 
pelo crescimento expressivo dos 
casos da doença apenas maio. Até 
este domingo (24), por exemplo, fo-
ram registrados 3.515 novos casos 
no mês. Este período já representa 
74% de todos os 4.697 casos regis-
trados entre os potiguares desde 
março. A soma representa quase 
três novos casos a cada hora.

Segundo os dados epidemiológi-
cos da Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap), o Rio Grande 
do Norte contabilizou os primeiros 
1 mil casos da doença entre os dias 
13 de março e 29 de abril. Após isso, 
os números da doença quadrupli-
caram em menos de 30 dias. Vale 
ressaltar que para chegar aos dois 
mil casos foram necessários apenas 
13 dias – entre 1º e 13 de maio.

Ainda de acordo com os dados 
ofi ciais, o Estado tem uma taxa 
de 130 casos por grupo de 100 
mil habitantes. Apesar do volume 

crescente de casos confi rmados, 
o número ainda não representa o 
panorama real sobre o avanço da 
doença entre os potiguares. Isso 
se explica pela incipiente testagem 
de pessoas até o momento. O Rio 
Grande do Norte não tem plano de 
testagem da população.

Os dados da Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública apontam que, 
até o último dia 23, o número de 
testes feitos eram de 14.497 – sen-
do 8.524 de análises genéticas e ou-
tros 5.308 de testes rápidos. Desta 
forma, apenas 0,4% da população                                                                                                                     
potiguar foi testada para a detec-
ção do novo coronavírus.

O número de casos subnotifi -
cados pode ser visto, inclusive, a 
partir do aumento expressivo dos 
casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Este tipo 
de problema tem como sintomas 
febre, tosse ou dor de garganta e 
difi culdade de respirar. Em maio 
deste ano, o Estado registrou 472 
hospitalizações por SRAG, segun-
do a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz). No mesmo período de 2019, 
foram 76 internações. Ou seja, os 
casos aumentaram seis vezes.

A SRAG é causada, geralmen-
te, por vírus que atacam o aparelho 
respiratório. Desta forma, o quadro 
clínico pode ter sido causado por 
um vírus causador da gripe (H1N1, 

H3N2 e demais variáveis) ou pela 
Covid-19. Sem uma testagem efeti-
va – além da demora na aplicação 
dos exames –, o resultado é que 
muitas pessoas foram infectadas 
pela Covid-19 e ainda não o sabem.

Outro problema relacionado 
com a falta de testagem é que a 

Covid-19 é o fato que a doença tem 
um número elevado de casos leves 
ou sem sintomas aparentes. De 
acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
pacientes com Covid-19 podem ser 
assintomáticos e cerca de 20% dos 
casos podem requerer atendimen-
to hospitalar por apresentarem 
difi culdade respiratória e desses 
casos aproximadamente 5% podem 
necessitar de suporte para o trata-
mento de insufi ciência respiratória 
(suporte ventilatório).

A subnotifi cação entre a popula-
ção potiguar foi, inclusive, analisa-
da por um estudo da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte 
(UERN). O levantamento aponta 
que para cada caso confi rmado ofi -
cialmente da doença há outras seis 
pessoas sem o diagnóstico. 

O estudo universitário analisou 
dados entre 13 de março e 9 de 
maio, que contabilizavam à época 
1.921 casos confi rmados, e aponta 
que número real deveria ser de 
12.595 contágios.

Casos de internaçõs por problemas respiratórios aumentaram seis vezes em maio

Mesmo sem plano de testagem, RN tem 
três novos casos de Covid-19 a cada hora
Apesar de não ter plano efetivo de testagem para dimensionar avanço do novo coronavírus dentro dos municípios, o Rio 
Grande do Norte já contabiliza 4.697 casos da doença até este domingo (24); mês de maio concentra 74% dos registros

Crescimento

Getty Images

A cidade do Natal é o 3º pior do 
país no ranking de transparência 
no combate à Covid-19. A capital 
do Rio Grande do Norte teve a 
publicação de informações consi-
dera ruim pelo ranking criado pela 
Transparência Internacional.

O “Ranking de Transparência 
no Combate à COVID-19” tem co-
mo foco a divulgação de compras 
públicas na pandemia. Os dados 
analisam se os 26 governos dos 
estados e o Distrito Federal, além 
das 26 prefeituras das capitais bra-
sileiras, proveem acesso pleno, ágil 
e fácil aos dados sobre contratações 
emergenciais em vários portais go-
vernamentais. Segundo o ranking 
da Transparência Internacional, o 
Governo do Estado está em 21º. A 
avaliação é considera regular.

O estudo considera as exi-
gências de disponibilização de 
informações previstas pela Lei 
13.979/2020, que regulamentou as 
medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública ante 

o surto da Covid-19 no país.
De acordo com os dados, a capi-

tal potiguar obteve apenas 27,8 dos 
100 pontos possíveis do ranking. 
Natal só fi cou à frente de Floria-
nópolis (SC) e de Belém (PA), que 
obtiveram 21,5 e 18,9 pontos, res-
pectivamente.

No caso de Natal, o Município 
tirou nota zero em 24 dos 34 cri-

térios avaliados pela pesquisa. A 
Prefeitura Municipal falhou em 
prestar informações sobre proces-
sos licitatórios, publicação de dados 
e informações sobre contratações 
feitas durante a pandemia.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal (SMS) ainda 
não se pronunciou.

Pesquisa avaliou prestação de contas em contratos feitos para combater Covid-19

Natal é a 3º pior capital do país em 
transparência, aponta estudo 

Levantamento

José Aldenir/AgoraRN

A parceria entre o Governo do 
Estado e a Liga Norte-riogranden-
se Contra o Câncer abriu neste 
domingo (24) os 34 leitos para tra-
tamento de pacientes com a Co-
vid-19, dos quais 14 são Unidade 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 20 
clínicos.

A ação é resultado do Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
fi rmado entre as instituições com a 
participação do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN), 
Ministério Público Federal e Mi-
nistério Público do Trabalho no 
RN (MPT), publicado no dia 26 de 
abril. As equipes deverão concluir a 
abertura de mais outros seis leitos 
de UTI ao longo da semana, totali-
zando 40 leitos.

A ocupação dos leitos será feita 
a partir do sistema Regula RN, da 
Sesap, que concentra os pedidos de 
transferência de pacientes para lei-
tos Covid-19. Segundo o secretário 
estadual de saúde, Cipriano Maia, 
as unidades reforçarão a assistên-
cia do sistema público. 

“Essa é a concretização de um 

esforço importante para a assis-
tência de pacientes confi rmados 
e suspeitos de Covid-19. Trata de 
uma grande conquista que se jun-
ta aos demais hospitais referência 
no enfrentamento da pandemia. É 
também importante reforçar que 
continuaremos na luta para for-
talecer o sistema de saúde do RN, 
buscando abrir mais leitos em to-
das as regiões de saúde do Estado”, 
encerrou Cipriano Maia.

Governo abre novos leitos 
críticos no Hospital da Liga

Estrutura

Outros seis leitos serão abertos

 Elisa Elsie/Ascom
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Os casos de violência domésti-
ca tiveram aumento de 258,7% no 
Rio Grande do Norte desde o início 
das medidas de isolamento social, 
entre os dias 12 de março e 18 de 
maio, ao se comparar com o mesmo 
período de 2019. Os números fazem 
parte de um estudo do Observató-
rio da Violência Letal e Intencional 
do Rio Grande do Norte (OBVIO).  

No atual período de isolamen-
to social, o sistema estadual de 
segurança registrou 739 casos de 
violência doméstica durante os 68 
dias analisados. Ou seja, a média 
é 10 agressões casos por dia. No 
ano de 2019, durante o mesmo 
espaço de tempo, as agressões 
somaram 206 casos, o que repre-
senta três atos violentos durante 
as 24 horas.

Segundo Ivênio Hermes, coor-
denador do Obvio, os dados mos-
tram a importância de se investir 
em propagandas de conscientiza-

ção e de ajuda para as mulheres 
agredidas. “A violência doméstica 
é um crime que pouco depende 
da ação ostensiva da segurança 
pública. Este delito tem aumenta-
do porque o agressor passa mais 
tempo dentro de casa, juntamente 
com a potencial vítima, portanto 
é necessário reforçar os meios de 
denúncia para aparelhar as víti-
mas”, disse.

Além dos casos de violência 
doméstica, os casos de tentativa 
de homicídio também tiveram alta 
durante os 68 dias avaliados pe-
lo Obvio. O registro foi de alta de 
300% neste tipo de ação criminosa. 
Entre 12 de março e 18 de maio 
deste ano, foram 48 tentativas de 
assassinato e, em 2019, foram 12 
registros.

Sobre o aumento dos números 
de tentativas de homicídio, Ivênio 
Hermes esclarece que eles estão 
ligados às ações de facções crimi-

nosas relacionadas ao consumo de 
drogas. “Essas facções estão sendo 
impulsionadas a fazer outro tipo 
de mercado, porque o comércio da 
droga está minimizado, por falta 

de circulação de usuários. Então, 
eles buscam novas formas de agir, 
que se convertem no aumento de 
latrocínios e em tentativas de ho-
micídio, seja por meio de disputas 

entre si ou porque buscam novas 
formas de cometimento de crimes”, 
explica.

O estudo apresenta também 
como tem se comportado a distri-
buição da violência por bairros de 
Natal durante o distanciamento 
social, em comparação ao mesmo 
período do ano anterior. Os dados 
revelam que em bairros com maior 
poder aquisitivo, como Petrópolis, 
Tirol, Capim Macio e Ponta Negra, 
o número de ocorrência se mante-
ve bastante reduzido em ambos os 
períodos.

Houve reduções ainda em 
bairros como Lagoa Nova, Cidade 
da Esperança, Barro Vermelho e 
Cidade Nova. Entretanto, bairros 
com menor poder aquisitivo como 
Mãe Luiza, Potengi, Pajuçara, 
Nossa Senhora da Apresentação e 
Lagoa Azul, apresentaram aumen-
to em todos os níveis de violência 
durante o período analisado.

Desde o início da pandemia, a média diária é de 10 casos de violência doméstica

Casos de violência doméstica crescem 258% 
no RN durante a pandemia, aponta estudo
Durante o atual período de isolamento social, os serviços do sistema público de segurança Estado registraram 739 casos 
de violência doméstica, segundo estudo feito pelo Observatório da Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte

Dados

José Aldenir/AgoraRN

O Governo do Rio Grande do 
Norte publicou no último sábado 
(23) novas regras para a abertura 
e o funcionamento de igrejas, tem-
plos, espaços religiosos e estabele-
cimentos similares, desde que ob-
servadas uma série de orientações 
sanitárias.

De acordo com o texto, os fi éis 
devem manter distanciamento 
mínimo de 1,5 m entre si e evitar 
aglomerações. O texto proíbe a 
frequência de mais de 20 pessoas 
simultaneamente em um mesmo 
ambiente e limita espaços (será 
permitida 1 pessoa para cada 5 
m²).

Ainda de acordo com o texto, 
esses locais devem contar com a 
disponibilização ininterrupta e su-
fi ciente de álcool gel 70% e os fre-
quentadores estão condicionados 
ao uso de máscaras, dentre outras 
medidas.

A Arquidiocese de Natal emi-
tiu um comunicado onde afi rma 
que o “documento será analisado 
pelos bispos da Província Eclesi-
ástica de Natal (Natal, Mossoró 
e Caicó) nesta próxima segunda-
-feira (25)”. Até lá, permanecem 
inalteradas as disposições sobre a 
suspensão das atividade litúrgicas 
em todo o Estado. 

Governo publica novas regras  
sobre a abertura das igrejas

Decreto

Arquidiocese de Natal vai analisar nesta segunda-feira (25) novo decreto estadual

José Aldenir/AgoraRN

O Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba, com-
posto pela Marinha, Exército e 
Força Aérea, concluiu no último 
sábado (23) a desinfeção da área 
administrativa e os quatro pavi-
lhões da Penitenciária Estadual 
de Alcaçuz, em Nísia Floresta, 
maior unidade prisional do Rio 
Grande do Norte. A ação teve o 
objetivo de prevenir e enfrentar 
o novo coronavírus e, na próxima 
semana, será estendida aos dois 
pavilhões da Penitenciária Esta-
dual Rogério Coutinho Madruga.

Para a desinfecção, os apena-
dos foram removidos ao pátio dos 
pavilhões pelos policiais penais 
da unidade com apoio do Depar-
tamento de Operações Tática s 
(DOT), Grupo de Operações Es-
peciais (GOE), Grupo Penal de 
Operações com Cães (GPOC) e 
participação da Coordenadoria 
Executiva de Administração Peni-
tenciária (COEAP).

O trabalho abrangeu as áreas 
de uso comum, corredores e da-
da atenção especial as celas. Os 
internos estão colaborando com 

as medidas de prevenção ao con-
tágio do Covid-19. Em Alcaçuz, 
foram empregados militares das 
Forças Armadas habilitados para 
a descontaminação de ambientes, 
material e pessoal, em Estágios 
de Capacitação ministrados pe-
la Equipe de Resposta Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica 
(NBQR) do Comando do 3º Distri-

to Naval.
Essa é a segunda vez que o Co-

mando Conjunto atua em desinfe-
ções no sistema penitenciário. No 
dia 24 de abril, os militares desin-
fectaram o Centro de Recebimento 
e Triagem (CRT), em Parnamirim, 
ocasião em que 20 policiais penais 
concluíram o curso de treinamen-
to sobre defesa biológica.

Desinfecção foi feita pelo Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba

Militares concluem desinfecção na 
Penitenciária Estadual de Alcaçuz

Prevenção

Divulgação / Seap
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A prefeitura de São José de 
Mipibu prorrogou até o dia 31 
de maio a suspensão de eventos 
e atividades com a presença de 
público. A medida foi publicada 
no Diário Ofi cial do Município 
(DOM).

Segundo o decreto, os bares, 
restaurantes, lanchonetes, pra-
ças de alimentação, sorveterias 
e estabelecimentos similares po-
derão funcionar das 8h às 22h30, 
isso desde que seja para o serviço 
de entrega e retirada de alimen-
tos no próprio estabelecimento, 
sem aglomerações e respeitando 
o distanciamento social.

Os estabelecimentos comer-
ciais, ainda de acordo com o de-
creto municipal, estão obrigados 
a intensifi car a limpeza do es-
tabelecimento com a devida hi-
gienização, durante o período de 
funcionamento, preferencialmen-

te com álcool 70% ou outro com-
ponente que auxilie no combate 
da Covid-19. Além disso, terão de 
disponibilizar álcool 70% em gel 

ou líquido para os seus clientes ao 
chegarem ao estabelecimento.

O decreto também determina 
a proibição de qualquer “feira 

livre”, inclusive a do centro da 
cidade, pelos próximos 15 dias. 
As medidas resultam dos dados 
estatísticos atuais que apontam 
crescente no número de casos 
confi rmados, no âmbito munici-
pal, de Covid-19, principalmente 
nos dias 19 e 20 de maio do cor-
rente ano que houve um acrésci-
mo de 9 novos casos, assim, tota-
lizando 42 contaminados, dentre 
estes 3 óbitos.

No último sábado (23), a Pre-
feitura Municipal de São José de 
Mipibu, por meio das secreta-
rias municipais de Saúde, Meio 
Ambiente e Tributação, inten-
sifi caram fi scalização em cum-
primento ao decreto municipal 
de enfrentamento ao Covid-19, 
com vistorias e orientações de 
práticas sanitárias nos estabele-
cimentos comerciais do centro da 
cidade.

Feiras livres na região do Centro de São José de Mipibu estão suspensas por 15 dias

Empresa Profarma vai instalar centro de distribuição na cidade potiguar 

São José de Mipibu prorroga medidas 
sanitárias contra a Covid-19 até o dia 31 
Com o aumento dos registros de contágio pelo novo coronavírus, a prefeitura da cidade manteve as 
regras de distanciamento social e restrições às atividades comerciais; feiras livres estão suspensas 

Prevenção

Reprodução

Reprodução / Profarma

José Aldenir/AgoraRN

A Prefeitura de Parnami-
rim estabeleceu, por meio de 
decreto publicado no Diário 
Ofi cial do Município (DOM) 
do último sábado (23), a reto-
mada grativa das atividades 
do comércio na cidade.

O decreto, que já está 
em vigor, prevê a abertura 
gradativa de açougues, lo-
téricas, clínicas, indústrias, 
dentre outros, das 8h às 16h. 
Já supermercados, serviços 
funerários, farmácias, hotéis 
e panifi cadoras, poderão re-
tornar aos horários normais 
de funcionamento.

Segundo o decreto, festas, 
sessões de cinemas e demais 
eventos que acarretem aglo-
merações, permanecem proi-
bidos. Bares e restaurantes 
devem continuar o atendi-
mento por delivery. Ativida-
des religiosas só deverão ser 
realizadas por meio virtual e 
serviços essenciais que fun-
cionem em shoppings e cen-
tros comerciais devem man-
ter expediente das 8h às 16.

O texto determina ainda 
que os estabelecimentos da 
cidade devem cumprir uma 
norma de distanciamento 
entre clientes, equivalente 
ao mínimo de 1,5 metro, com 
sinalização de marcadores 
no chão. Tabém só deve ser 
permitido o acesso de uma 
pessoa por vez aos estabeleci-
mentos. 

“E os comerciantes de-
verão disponibilizar álcool 
em gel 70% para utilização 
pelos consumidores, e luvas 
e máscaras são obrigatórias 
- válido para funcionários 
e clientes; priorizar o aten-
dimento especial e diferen-
ciado aos idosos, gestantes, 
cardiopatas e portadores de 
demais doenças que sejam 
considerados do grupo de ris-
co”, afi rmou a prefeitura de 
Parnamirim.

A empresa Profarma, uma 
das maiores companhias de 
distribuição de medicamentos 
do país, vai abrir em breve um 
Centro de Distribuição em São 
Gonçalo do Amarante. Para 
contratar funcionários, o grupo 
aderiu ao aplicativo “Quero Tra-
balhar” que disponibiliza vagas 
de empregos exclusivas aos mo-
radores do município.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Vagner Araújo, destaca que a 
empresa possui participação 
internacional em seu capital e, a 
partir de São Gonçalo do Ama-
rante, vai atender toda a região 
Nordeste com a distribuição de 

produtos farmacêuticos espe-
cializados. “Inicialmente, esti-
mamos a geração entre 30 e 40 
empregos, nas funções de assis-
tente administrativo, recepcio-
nista, motorista e também nas 
áreas de carga e descarga, que 
estamos aguardando a empresa 
nos informar”, disse secretário 
Vagner.

As vagas da Profarma serão 
disponibilizadas em breve no 
aplicativo “Quero Trabalhar”, 
que pode ser baixado nas plata-
formas Android e IOS. O aplica-
tivo vai cruzar as informações do 
usuário com as demandas das 
empresas, indicando os melho-
res candidatos para cada vaga.

Parnamirim 
estabelece 
retomada do 
comércio

Empresa vai abrir vagas de 
trabalho em São Gonçalo

Decisão

Oportunidade

As viagens de trem entre Natal 
e Ceará-Mirim serão suspensas 
nesta segunda-feira (25), de acor-
do com informações da Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU). A interrupção ocorrerá 
por causa de danos na estrutura 
de uma galeria pluvial que passa 
sob via férrea, no trecho da Linha 
Norte.

A Companhia informou ainda 
que já entrou em contato com a 
Secretaria de Obras Públicas e In-
fraestrutura (Semov), responsável 
pela manutenção da galeria, para 
que providências sejam adotadas o 
mais rápido possível.

Os trens que realizam o percur-
so entre Natal e Parnamirim circu-
larão normalmente.

Viagens de trem entre Natal e 
Ceará-Mirim serão supensas 
nesta segunda-feira (25)

Parada

Viagens entre Natal e Parnamirim não serão suspensas, aponta a CBTU

Funcionamento das 8h às 16h

José Aldenir/AgoraRN
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As máscaras feitas de tecido 
são uma boa alternativa de pre-
venção ao coronavírus, substi-
tuindo as máscaras profi ssionais 
que, segundo órgãos ofi ciais, 
devem fi car reservadas aos que 
atuam na linha de frente do com-
bate à Covid-19. Contudo o equi-
pamento artesanal precisa de 
cuidados especiais para serem 
reutilizados.

ACESSÓRIO FEITO EM CASA PRE-
CISA SER LAVADO A CADA USO

As máscaras de pano são 
indicadas para uso não profi ssio-
nal, em pessoas assintomáticas. 
Para uso profi ssional – das equi-
pes de saúde – e para pacientes 
sintomáticos, as máscaras mais 
indicadas são as descartáveis, 
também chamadas de cirúrgicas.   

• Use produtos que não 
contenham substâncias tóxicas 
inaláveis e que não danifi quem o 
tecido da máscara

• Para atingir o peso míni-
mo, complete com tecidos velhos 
e inutilizados, como toalhas e 
lençóis)

• Não use amaciante
• Manuseie o acessório com 

proteção e sempre pelas alças, 
nunca pela parte frontal

• Recomenda-se, sempre, a 
pré-lavagem com água corrente 
e sabão neutro

TEMPO DE USO 
DA MÁSCARA 
NO DIA A DIA

Em geral, as másca-
ras cirúrgicas devem ser 
trocadas a cada quatro 
horas e as de tecido, a 
cada três horas. Ambas 
devem ser substituídas 
antes disso caso fi quem 
úmidas (para evitar a 
proliferação de bacté-
rias), com sujeira apa-
rente ou danifi cadas. 
Depois do tempo indi-
cado, a capacidade de 
fi ltração da máscara fi ca 
reduzida.

COMO RETIRAR 
SEM ME CON-
TAMINAR?

Todas as máscaras 
devem ser retiradas pe-
las alças ou elásticos de 
sustentação, evitando 
que se toque na superfí-
cie externa das mesmas. 
É importante lembrar 
que sempre, antes da co-
locação ou após a retira-
da da máscara, as mãos 
devem ser higienizadas.

PROCESSO DE 
LAVAGEM DA MÁSCARA 

Há algumas formas de se lavar a máscara. 
Em todas, primeiro faça uma imersão de 20 a 60 
minutos em solução de água sanitária com água 
potável. A solução deve ser de uma parte de água 
sanitária (2,0% ou 2,5% de concentração) para 50 
de água. Por exemplo: 2 colheres de sopa diluídas 
em 1 litro

Máquina de lavar 
1 Imersão: 20 minutos ou mais; 2 Use o progra-

ma completo por pelo menos 30 minutos (lavagem, 
enxágue e secagem, este último se disponível) e 
temperatura acima de 60 ºC;

 
Água quente (a 60 ºC ou mais)
1 Imersão: 30 minutos; 2 Enxágue com água 

corrente 2x; 3 Lave usando uma solução de 1 litro 
de água quente com 5 ml de detergente líquido; 4 
Enxágue mais 2x

Água fria (temperatura ambiente)
1 Imersão: 60 minutos; 2 Enxágue 2x com água 

corrente; Lave solução de de 1 litro de água fria com 
5 ml de detergente líquido; 4 Enxágue mais 2x

Água fervente (100 ºC)
1 Escolha um detergente enzimático (alcalino); 

2 Prepare solução de 1 litro de água para 5 ml do 
detergente; 3 Faça a imersão na solução à tempera-
tura de ebulição (fervura, 100 ºC), por 10 minutos; 
4 Enxágue em água corrente 2x; 5 Seque e repita o 
processo por um total de 3x

SECAGEM E PÓS-HIGIENE
Assim como a lavagem, há diferentes formas de 

secar a máscara, mas nenhuma camada de tecido 
pode fi car úmida

• Nunca torça o assessório, isso pode danifi cá-lo
 • Não se deve usar forno de microondas para 

secar a máscara
Para secar, escolha um destes métodos
1 Estufa a 60 ºC, por 30 minutos
2 Secadora com temperatura igual ou superior 

a 60 ºC (pode ser a da máquina de lavar)
3 Ferro de passar roupa
A secagem ao ar livre pode ser feita, desde que 

atenda aos seguintes pontos:
 1 A máscara deve ser colocada dentro de uma 

embalagem de tecido, que precisa ter passado pelo 
mesmo processo de lavagem e desinfecção que o 
acessório

 2 A embalagem com a máscara deve fi car ex-
posta diretamente à luz solar

 3 A embalagem com a máscara deve fi car pro-
tegida de fatores externos (intempéries, resíduos, 
trânsito de pessoas ou animais, por exemplo)

CUIDADOS EXTRAS
1 Higienize todos os equipamentos de lavagem, en-

xágue e secagem com solução de 1 litro de água para 
25 ml de água sanitária ou cloro (com concentração de 
2% a 2,5%)

 2 Com luvas de proteção, inspecione a máscara 
após cada lavagem. Ela precisa ser descartada se detec-
tado algum dano, à exceção de leve sinais de desgaste 
e deformação

3 Guarde a máscara em um recipiente fechado

SAIBA COMO HIGIENIZAR CORRETAMENTE 

MÁSCARAS DE TECIDO
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A partir de junho, as agências 
dos Correios serão uma opção 
para quem quer fazer o cadastro 
para receber o auxílio emergen-
cial do governo, benefício de R$ 
600 mensais (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras) pago a trabalha-
dores informais, microempreen-
dedores individuais, autônomos 
e desempregados para amenizar 
os impactos do isolamento social 
adotado devido à pandemia do 
novo coronavírus. 

Até o último sábado (23), a 
Caixa Econômica Federal pagou 
R$ 60 bilhões de auxílio emer-
gencial, somadas as primeiras e 
segunda parcelas. No total, 55,1 
milhões de pessoas receberam 
a primeira parcela, enquanto a 
segunda parcela alcançou 30,4 
milhões.

Nota divulgada pelos Cor-
reios esclarece que o início da 
prestação de apoio das agências 
postais neste cadastramento se-
rá em junho, mas ainda não tem 
data defi nida. Conforme a nota, 

“as agências estão, nesse mo-
mento, em processo de adaptação 
dos sistemas para realização do 

serviço.” A estatal promete que 
“a data de início do atendimento, 
as formas de acesso da população 

e demais procedimentos serão 
amplamente divulgados pelos 
canais ofi ciais da empresa.”

As agências estão, nesse momento, em processo de adaptação dos sistemas para realização do serviço, segundo os Correios

Lojas estão fechadas desde março

Agências dos Correios vão ajudar no 
cadastro para o auxílio emergencial
Unidades de atendimento passarão a fazer atendimento presencial para as pessoas que querem 
receber os R$ 600; data para o início do novo serviço deve ser divulgado ainda nesta semana

Facilidade 

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

O Rio Grande do Norte tem 
299 trabalhadores que ingressa-
ram com ações judiciais alegando 
que foram demitidos em função da 
crise do novo coronavírus. A maior 
parte deles justifi ca que, após a dis-
pensa, não tiveram acesso às ver-
bas rescisórias obrigatórias, com o 
aviso prévio, férias, 13.º salário e a 
multa de 40% aplicada ao Fundo 
de Garantia ao Trabalhador.

Os dados fazem parte de uma 
plataforma de dados criada pelas 
startups Fintedlab e pela Data-
lawer, que são especializadas em 
monitoramento de dados na Jus-
tiça. As empresas desenvolveram 
um mecanismo que analisa infor-
mações de processos distribuídos 
na Justiça do Trabalho para esta-
belecer os pontos centrais dessas 
demandas. 

Segundo os desenvolvedores, a 
análise foi realizada com base em 
dados públicos de processos traba-
lhistas distribuídos entre janeiro 
de 2020 e o último dia 13 de maio. 
Para as pesquisas foram utilizados 
os termos pandemia, corona, coro-

navírus, Covid-19 e suas variáveis.
A metodologia considerou a 

incidência dos termos em cada pro-
cesso, sendo que o seu objetivo foi 
demonstrar casos que tem ligação 
direta ou indireta com a crise para 
geração de indicadores e as infor-
mações relacionadas aos refl exos 
da crise sanitária da Covid-19 na 

Justiça do Trabalho.
De acordo com os dados, o valor 

total das causas trabalhistas rela-
cionadas com a Covid-19 soma R$ 
5,67 milhões. O cálculo médio é de 
R$ 18,9 mil por ação. Dos trabalha-
dores que ingressaram com ações, 
30% deles atuavam em serviços de 
mão de obra terceirizada.   

Valor das ações trabalhistas relacionadas com a Covid-19 somam R$ 5,67 milhões

Coronavírus foi responsável por 
299 ações trabalhistas no RN

Justiça

José Aldenir/AgoraRN

 As lojas de shopping 
centers demitiram 120 mil 
pessoas no Brasil em razão 
da quarentena provocada 
pela pandemia de covid-19. 
A estimativa é de que 15 mil 
lojas fechem as portas defi ni-
tivamente. Os dados são da 
Associação Brasileira de Lo-
jistas de Shopping (Alshop), 
que representa 105 mil lojas 
no país. A associação anteci-
pou o número de demitidos, 
mas só deve apresentar uma 
pesquisa detalhada nesta se-
mana.

Shoppings 
estimam 120 mil 
demitidos e 15 mil 
lojas falidas

Crise

ELEIÇÃO DO SISTEMA DIRETIVO MANDATO 2020/2023
A Direção do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética e Empresas Prestadoras de 

Serviços do Setor Elétrico do Estado do Rio Grande do Norte – SINTERN, juntamente com  a Comissão 
do Processo Eleitoral, comunicam aos seus sócios que em face da Pandemia, grandes desafi os se 
apresentam, demandando a tomada de decisões céleres para preservação da vida, do emprego  e dos 
seus sócios. Assim sendo, diante da necessidade de dar continuidade ao processo eleitoral, ao invés de 
realizar eleição presencial, a mesma será realizada por via eletrônica. Para este procedimento é indis-
pensável a lavratura de uma Ata Notarial, que no caso será lavrada pelo Sétimo Tabelionato de Protesto 
de Títulos e de Imóveis, que também acompanhará todo o processo de votação eletrônico. Portanto, 
pelo presente edital, convoca ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL ELETRÔNICA que 
acontecerá nos dias 01 e 02 de junho de 2020, no período das 8h às 18h, quando estará disponibilizada 
a plataforma  de votação eletrônica, para eleição do Sistema Diretivo composto pela Diretoria e Conse-
lho Fiscal do Sintern, bem como, de todos os seus suplentes, para o triênio 2020/2023. Comunicamos 
ainda, que a eleição se dará com apenas uma Chapa inscrita, CHAPA I – UNIÃO E RESISTÊNCIA. 
Será enviado para cada sócio eleitor por e-mail e SMS um link com identifi cação e senha individual para 
exercer seu direito de voto via computador ou smartfone

Natal, 23 maio de 2020.

 José Fernandes de Sousa                                                                        Manoel Barbosa Neto
Presidente do SINTERN                                                                       Presidente da Comissão Eleitoral
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As mudanças de rotina nas es-
colas de todo o país em decorrência 
da pandemia da Covid-19 afetam 
os processos de aprendizagem e 
prejudicam o desempenho de es-
tudantes para a prova do ENEM 
(Exame Nacional do Ensino Mé-
dio). O alerta é do Conselho Regio-
nal de Psicologia do Rio Grande do 
Norte (CPR-17/RN), que defende o 
adiamento das provas, anunciado 
no último dia 20 pelo INEP (Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira). 
O prazo do adiamento é de até 60 
dias.

As inscrições, que encerrariam 
na sexta-feira (22), foram prorro-
gadas até quarta-feira (27). Mais 
de cinco milhões de estudantes de-
vem prestar o exame, inicialmente 
marcado para 1º e 8 de novembro, 
sendo as provas digitais agendadas 
para 11 e 18 de outubro. Com o 
adiamento, as provas devem ocor-
rer entre dezembro e janeiro, em 
datas a serem defi nidas após con-
sulta com os candidatos.

Em um cenário de incertezas, 
os jovens estudantes estão expostos 
a questões que infl uenciam negati-
vamente suas emoções. O medo do 
contágio da Covid-19, o luto pela 
perda de parentes ou pessoas pró-

ximas e confl itos interpessoais por 
causa de mudanças bruscas de ro-
tina são alguns dos fatores que po-
dem afetar os jovens. “Não há como 
pensar em uma aprendizagem sig-
nifi cativa em um momento em que 
o número de queixas relacionadas 
ao adoecimento psíquico e a busca 
por suporte psicológico profi ssional 
aumentam a cada dia”, manifestou 
em nota o Conselho Regional de 
Psicologia.

Além disso, a falta de acesso à 
internet e às aulas no modo EaD 

(Ensino à Distância) são com-
plicadores. Para a instituição, a 
manutenção das provas nas datas 
anteriormente previstas pelo MEC 
(Ministério da Educação) seria um 
ato de injustiça social e de segrega-
ção. “Especialmente para aqueles 
estudantes das camadas mais em-
pobrecidas a população, oriundos 
de escolas públicas, que estariam 
impossibilitados de manter um 
cronograma de estudos, causando 
condições de competição injustas”, 
aponta o CRP.

Crianças precisam de momen-
tos de calma e serenidade para 
lidar com a agitação, inquietude e 
principalmente a impermanência 
da vida, ainda mais em tempos de 
isolamento social. A prática da me-
ditação pode ser uma importante 
aliada das famílias neste período 
e, por que não, ser incorporada na 
rotina mesmo no retorno à “norma-
lidade”.

A odontopediatra e instrutora 
de yoga Andréa Dias, da Escola 
Lápis de Cor, defende que as crian-
ças sejam preparadas para manter 
a segurança e estabilidade com 
maior controle emocional sobre si. 
“Aprender a controlar a respiração 
e manter o foco nesse movimento, 
trazendo maior percepção da cons-
ciência, isso é meditação”, explica.

Dentre os benefícios da práti-
ca, Andréa destaca um maior re-
laxamento do corpo, aumento da 

capacidade de foco e concentração, 
o despertar para a intuição, a supe-
ração do medo, raiva e ansiedade e 
o aumento da capacidade de lidar 
melhor com as difi culdades apre-
sentadas pela vida.

“A prática da meditação em fa-
mília nos dias que estamos viven-
ciando é muito importante para 
gerar maior sintonia, criar uma 
maior percepção de segurança do 

núcleo familiar e desenvolver a 
capacidade de compaixão, perdão 
e amor incondicional”, acrescenta a 
instrutora.

Para ela, famílias que meditam 
unidas são mais fortes frente às 
inseguranças da vida. “Apoiam-se 
uns nos outros na certeza de um 
vínculo amoroso que traz confor-
to, paz e sensação de bem-estar, 
aumentando assim a saúde física, 
mental e emocional”, reforça.

Para quem deseja iniciar a 
prática, Andréa dá algumas dicas. 
“De forma simples, todos podem 
se sentar juntos, respirar juntos e 
determinar um curto tempo para 
se manterem em quietude”, expli-
ca. “Pode começar com um minuto, 
tentando focar na respiração, e aos 
poucos ir aumentando o tempo e 
incluindo técnicas de respiração e 
relaxamento”. Ela também indica 
fazer uso de meditações guiadas.

Conselho adverte sobre potencial o aumento dos casos de problemas emocionais

Meditação melhora foco e concentração

Pandemia pode afetar desempenho 
dos estudantes no Enem 2020 

Meditação serve de auxílio para 
as crianças durante o isolamento 

Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte faz alerta sobre 
os impactos na aprendizagem em razão da mudança na rotina dos alunos

Avaliação

Equilíbrio

José Aldenir/AgoraRN
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, na 
forma da lei. FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei 
nº 8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), processo sob nº 0813297-
17.2018.8.20.5001, proposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra UZIEL BUENO 
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sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responderem a ação, sob pena de, não sendo contestada a demanda, serem 
presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. Faz-se necessário 
advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial (Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse 
ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, que será publicado 
na forma do artigo 257 do NCPC.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos documentos que a 
acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá 
ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, utilizando-se os códigos a seguir: 
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sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
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ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  
Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE BRITO, Auxiliar 
Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento.  

 
NATAL/RN, 4 de maio de 2020. 

ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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NATAL/RN, 19 de maio de 2020. 

MARCELO PINTO VARELLA -   Juiz de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RENOVAÇÃO

APISA AGROPECUARIA ITAPITANGA LTDA – 02, CNPJ 08.241.630/0001-60, Com endereço 
na Rua Seridó n°356, 1° andar, Sala 03, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Renovação da Licença de Ope-
ração - RLO para a Atividade de carcinicultura com área produtiva de 119,15 ha, sendo 88,01 ha de 
espelho d’agua de quatorze viveiros, 21,08 ha de diques, e 10,06 ha de canal de drenagem/bacia de 
sedimentação e 8,47 há de abastecimento, a ser localizado na zona rural do município de Galinhos/RN.

José Waldomiro Coutinho Ribeiro Filho
- Responsável  Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Estreito Agropecuária Ltda., CNPJ nº 11.578.572/0001-79, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de 
Operação, com prazo de validade até 19 de maio de 2026, em favor do empreendimento Atividade de 
agricultura não irrigada em uma área de 3.374,78 ha, sendo 3.259,09 ha de cana de açúcar e 115,69 
ha de coco, com área total de 4.401,73 ha, localizado no Complexo Fazendário Estreito, zona rural dos 
municípios de Baía Formosa e Canguaretama, Rio Grande do Norte.

José Vicente Meira de Vasconcelos Neto
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA:

A LUCIANA SILVA PEREIRA (MERCADINHO PEDRO MENDES), CNPJ: 24.917.390/0001-27, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada com prazo de validade até 17/04/2026 para a revenda de 
gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na Rua Pedro Mendes da Silva, nº 25 – Sítio Juremal. CEP: 
59695-000 no município de Baraúna-RN.

LUCIANA SILVA PEREIRA
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Clelio Sandoval da Fonseca, 783.326.134-34, torna público que solicitou ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Licença Simplifi ca-
da, em favor de um empreendimento para cultivo de camarão, localizada na Rua Projeta-
da, Upanema de cima, Areia Branca-RN.

Clelio Sandoval da Fonseca 
Sócio
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Subeditora do Online

A história é clássica e o talento 
é natural. Desde criança, a poti-
guar Dani Cruz demonstra interes-
se pela arte na forma musical. Ela 
cantava em corais de igreja, com 
as irmãs em casa... aos 12 anos, 
compôs a primeira canção. A partir 
daí, o dom foi desenvolvido com 
aulas práticas, dedicação e amor 
pela música.  

Hoje aos 27, Dani já é um 
rosto conhecido nos eventos do 
estado. Em 2014, começou a cantar 
profi ssionalmente em um projeto 
de jazz. E essa sonoridade ainda 
tem forte presença nos trabalhos 
autorais da cantora. “Também 
gosto do soul e new bossa. Joyce 
Moreno, uma compositora carioca 
que admiro, fala que faz parte da 
MCB - Música Criativa Brasileira. 
E eu acho que me encaixo nisso 
porque acredito que bebo de várias 
fontes musicais”, contou. 

A fl uidez da voz de Dani se 
encaixa perfeitamente no sambi-
nha raiz - isso é comprovado no 
“Afoita”, primeiro EP da cantora. 
Criada em apenas um dia a partir 
de uma imersão criativa e lançada 
em setembro de 2019, a coletânea 
é um registro das diferentes faces 
de Dani. O single “Debochada”, por 
exemplo, brinca com as caracte-
rísticas da personalidade: “dissi-
mulada, pirada, atrasada, folgada, 
ocupada, aluada, envergonhada, 
danada, um pouco pirada, debo-
chada. Fazer o que, né?”. 

PRESENTE E FUTURO 
Com o isolamento social causa-

do pela pandemia do novo corona-

vírus, Dani começou um projeto de 
lives no Instagram. Nesta segun-
da-feira (25), acontece o último 
“Dani Cruz Convida”. Segundo a 
cantora, o objetivo era interagir 
com o público. “Foram lives bem 
descontraídas, começaram até a 
virar um ponto de encontro entre 
os fãs. Eu canto e a gente conver-
sa”, disse Dani. Mas uma nova ini-
ciativa será proposta nos próximos 
dias. “Lançarei vídeos com outros 
artistas. Estamos gravando de 
maneira remota, cada um em seu 
canto. Vai ser bem especial”. 

Já para o futuro pós-pandemia, 
Dani planeja voltar aos palcos e 
lançar um álbum. “Esse período 
está mostrando a importância 
da arte no dia a dia, estamos até 
pensando em outros modos de 
viver. Está sendo difícil e acho que 
ainda vai demorar um tempo para 
voltar a trabalhar presencialmen-
te, mas a oportunidade de consu-
mir cultura agora é importante. 
Artista é sinônimo de resistência. 
Estamos nos reinventando e isso, 
com certeza, terá refl exos no nosso 
futuro”, afi rmou. 

Sem perceber, a 
cantora potiguar já 
domina o cenário 
artístico local com 
melodias leves e uma 
voz espontaneamente 
marcante 

Dani Cruz
canta

encanta
e

Foram lives 
bem descontraídas, 
começaram até a 
virar um ponto de 
encontro entre os 
fãs. Eu canto e a 
gente conversa”

“

Ian Rassari

Carol Queiroz
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEG – Áries, as defi nições de segunda-feira 
perfeita sem defeitos serão atualizadas com 
sucesso hoje! Sua semana começa com bênçãos 
das estrelas, que formam aspectos superpositivos 
nesta segundona.

SEG – Semana nova começando com belas promessas 
para o seu signo e a primeira notícia chega da Lua, sua 
fada sensata, que irradia vibrações positivas em sua Casa 
10. Boa fase para batalhar por seus interesses e atuar por 
melhorias em suas atividades. 

SEG – Touro, trago verdades e elas são espetaculares! 
Se depender da Lua, Urano e Marte, você está com 
a estrela na testa nessa segundona e pode alcançar 
conquistas importantes graças às suas ideias e 
iniciativas.

SEG – A Lua entrou na noite de ontem em sua Casa 9 
e hoje está a todo vapor, trocando excelentes energias 
com os astros. Em harmonia com Urano e Marte, ela 
vai ativar seu desejo de ampliar seus conhecimentos 
e horizontes. 

SEG – A semana começa perfeita sem defeitos para 
sua vida profi ssional e quem manda o papo reto é 
Marte, que hoje troca excelentes vibrações com Urano 
e a Lua, incentivando suas ambições e sua vontade de 
crescer. 

SEG – Na qualidade de regente do seu paraíso astral, 
Marte é um grande aliado do seu signo e hoje vai 
mandar good vibes para os seus interesses domésticos. 
No trabalho, as estrelas apontam mudanças e tudo 
indica que serão positivas.

SEG – Chegou a hora de apostar em seu potencial, 
confi ar em seu taco e desenvolver as suas habilidades 
cancerianas. Em sintonia com Urano e Marte, a Lua 
revela que o momento e ideal para procurar palestras, 
tutoriais ou treinamentos on-line. 

SEG – Dando um rolê em seu signo oposto, a Lua 
realça o seu lado solidário, carinhoso e dedicado nos 
relacionamentos pessoais. Cuidar de tarefas em sintonia 
com sua equipe pode render soluções bem criativas 
para as atividades, as suas e as dos seus colegas.

SEG – Marte está todo pimpão e serelepe neste início 
de semana e promete vitórias para o seu signo ao fazer 
ângulo superpositivo com Urano, que segue brilhando no 
ponto mais alto do seu Horóscopo. Sucesso garantido na 
paquera, no romance e, especialmente, no sexo. 

SEG – Marte está todo rolezeiro em sua Casa da Fortuna 
e troca likes com Urano, seu regente, dando sinal verde 
para você focar em seus interesses fi nanceiros neste início 
de semana. Pode até começar um negócio com parentes 
e os astros revelam que tem tudo para dar certo. 

SEG – A Lua dá um rolê em sua Casa das amizades e 
realizações, indicando um começo de semana perfeito 
sem defeitos para você se aliar a quem tem interesses 
semelhantes aos seus. Procure as pessoas em quem confi a 
e com quem tenha bastante afi nidade.

SEG – A Lua traiu a Joelma, do Calypso, mas não vai trair 
você! Se depender dessa fada sensata, a semana começa 
cheia de estímulos e hoje você vai levantar com o pé 
direito. Pode ampliar os ganhos com algo ligado a vendas 
online, encomendas, divulgação ou marketing. 

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)

Sobre Gugu Liberato, preciso dizer
Longe de mim exercer qualquer tipo de 

patrulha ou dar um presta atenção a quem quer 
que seja. Todos são responsáveis pelos seus atos e 
agem de acordo com  a própria consciência.

Necessário deixar isso claro porque sempre 
tive uma relação de amizade muito carinhosa 
com Gugu Liberato, que conheci nos tempos 
da “Sessão Premiada”, da TV S, ainda na Vila 
Guilherme. Portanto, quase 40 anos. Em 1991, 
quando sofri uma perda irreparável na minha 
vida, ele esteve ali, ao meu lado, oferecendo o seu 
ombro. De lá até o dia em que lamentavelmente 
noticiei o seu trágico acidente, foram muitas 
conversas, a maioria por telefone, mas a última, 
nos estúdios da GGP, em Alphaville, quando 

falamos por mais de duas horas. Falamos de 
famílias, fi lhos, planos profi ssionais e os anos que 
já começavam a pesar nas costas. Bem mais na 
minha que na dele.

Uma relação, sempre, de muito carinho. 
Mesmo quando, em algumas ocasiões, 
fossem diferentes as nossas opiniões sobre 
determinados assuntos ou posições, o respeito 
nunca faltou. E desde o dia em que ele, 
lamentavelmente nos deixou, nunca mais 
escrevi nada do Gugu. Fui cobrado por isso. 
Confesso que algumas vezes, lendo tanta coisa 
a seu respeito, tive vontade de fazer. Ou de 
reagir. Mas preferi manter meu respeitoso 
silêncio. E assim continuará sendo. 

NÃO TEM NADA
Marco Antonio Villa tem 

participado de alguns programas 
ou debates na CNN Brasil.

Mas só como convidado. Pelo 
menos, por enquanto, não existe 
nada mais sério.

NÃO SAIU
Joel Datena, por muito pouco, 

mas muito pouco mesmo, não 
acertou com uma outra TV. 
Ninguém confi rma nada, mas 
desconfi a-se que essa TV seja a 
Record.

A conversa avançou bem, mas 
a Band conseguiu segurar. Resta 
saber até quando.

INSUSTENTÁVEL
A propósito do jornalismo da 

Record, fi cou bem complicada a 
situação da apresentadora Carla 
Cecato. Depois de apresentar 
o “Fala Brasil” num fi nal de 
semana, neste último já não 
consegui cumprir a escala.

Apresentou atestado médico e 
vai se afastar por mais 15 dias.

ASPAS
“Deputadas e deputados, 

presidente da Câmara Rodrigo 
Maia, meu nome é Fernanda 
Nakamura, tenho 37 anos e sou 
assistente de direção de cinema. 
Trabalho com audiovisual desde 
os 18 anos de idade. A arte é 
o meu ofício e o meu sustento. 
A arte é que paga os meus 
deveres como cidadã. Mas eu me 
sinto esquecida, sem proteção, 
sem renda, por isso é de suma 
importância que aprovem a Lei 
de Emergência Cultural, com 
parecer da deputada Jandira 
Feghali. A arte não é um recreio. 
É um trabalho”.

Bate-Rebate
  Cris Toledo, editora-chefe do “Leitura Dinâmica”, substituiu Mariana Godoy na bancada do “Rede TV News” na 

quinta-feira...   .. E se saiu tão bem que, a partir de agora, também estará na escala de rodízio dos apresentadores nos fi nais 
de semana.   Na volta do “The Noite”, nesta segunda, no SBT, Danilo Gentili vai receber Roberto Cabrini.   Temporada 

inédita de “Forças Especiais: O Desafi o” estreia nesta terça, 22h45, no Discovery...   ... Os 25 participantes, entre homens e 
mulheres, são submetidos aos mais rigorosos exercícios militares em uma base instalada nos Andes.   “Juntos e Enrolados”, 
fi lme com Rafael Portugal e Cacau Protásio, está praticamente concluído. Mas só deve chegar às salas de cinema em 2021.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

ALTERNATIVA
As produtoras de conteúdo, 

como Medialand, Floresta, entre 
outras, que já licenciavam ou 
produziam programas para o 
streaming, se aproximaram 
ainda mais de empresas como 
Netfl ix e Amazon.

E a expectativa, em 
tempos de confi namento, é que 
produtoras de fi lmes antecipem 
estreias no digital, uma vez que 
nos cinemas, não há previsão.          

LÁ NA FRENTE
Ricardinho, comentarista 

do SporTV, teria seu contrato 
vencendo agora.

Mas, com essa paralisação, 
as partes conversaram e 
resolveram estender o existente. 
O assunto só será tratado após a 
pandemia.

 INTERROGAÇÃO
 Quem fi cará no lugar 

de Rafael Colombo na 
apresentação do “Canal Livre”, 
aos domingos?

A Band ainda não tem essa 
resposta. Com toda certeza, será 
uma solução caseira.

 E OUTRA
Ainda em se tratando do 

jornalismo da Band, depois 
daquele triste episódio do “Aqui 
na Band”, sobre quem queria 
matar Bolsonaro e ataques a 
Marielle Franco, há a promessa 
que tudo será diferente daqui 
em diante.

Antes de assuntos dessa 
natureza serem colocados, 
a direção do departamento 
de jornalismo terá que ser 
consultada.

PRIMEIRA EDIÇÃO | O chef carioca Rafael Costa e Silva estreia, nesta 
próxima quinta, no “Mestre do Sabor” da Globo, no lugar de José Avil-
lez.Avillez que, por causa do coronavírus, preferiu voltar para Portugal. 
Não quis fi car longe de familiares e amigos.

Camilla Maia / TV Globo
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Imposto

A tributação de grandes 
empresas de tecnologia está 
na mira do deputado potiguar 
João Maia (PL). Ele tenta 
aprovar na Câmara Federal 
o projeto de lei 2.358/2020, 
que propõe a introdução da 
Contribuição para Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide).

PROPOSTA
A “Cide-Digital” tem a 

proposta de cobrar sobre 
a receita bruta decorrente 
de ofertas de publicidade 
em plataformas digitais 
para usuários no Brasil que 
permitam que as pessoas 
interajam entre si para vender 
ou prestar serviços.

QUEM PAGA
“Esse imposto não é cobrado 

do consumidor. É o imposto 
cobrado às empresas que já 
estão pagando esse imposto, só 
que em paraísos fi scais, quando 
deveriam estar pagando ao 
Brasil. Ou seja, estamos 
deixando de arrecadar dinheiro 
para ser investido no nosso 
País. A lei visa corrigir essa 
falha”, explicou o parlamentar 
em suas redes sociais.

CONDIÇÕES
De acordo com João Maia, 

a Cide-Digital ocorrerá apenas 
nos grupos que operam em 
escala internacional. Para ser 
tributada, a empresa pode 
ser domiciliada no Brasil 
ou no exterior, mas deverá 
ter ou pertencer a um grupo 
econômico que tenha, no ano-
calendário anterior, receita 
bruta global superior a R$ 3 
bilhões e, ao mesmo tempo, 
receita bruta superior a R$ 100 
milhões no Brasil.

OCUPAÇÃO ALTA
Na última coletiva de 

imprensa, na sexta-feira, o 
secretário adjunto de Saúde do 
Estado, Petrônio Spinelli, foi 
claro em seu alerta à sociedade 
potiguar: a taxa de ocupação de 
leitos críticos e clínicos na rede 
pública é de 96% em Natal e 
região metropolitana; 97% em 
Mossoró; 58% no Seridó e 25% 
em Pau dos Ferros.

PERIGO
“A pandemia cresce e 

invade, inclusive, hospitais 
não específi cos para Covid-19 

RÁPIDAS 
• O teste da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford 

tem apenas 50% de chance de sucesso. O líder do desenvolvimento 
da vacina disse ao jornal Telegraph que o novo coronavírus parece 

estar desaparecendo rapidamente no Reino Unido.
• Mais uma vez: Sem máscara, Bolsonaro abraça criança e 

provoca aglomeração em Brasília.
• Solidariedade: a emergência da Covid-19 movimenta no Brasil 

mais de R$ 5 bilhões em doações. “A maior parte é proveniente de 
grandes empresas, como Itaú e Vale, mas pessoas físicas, mesmo 
com pequenas quantias, colaboram para mudar o cenário de 
fi lantropia”, conta o Estadão.

como é o caso do Hospital Santa 
Catarina em Natal”, disse ele. 
“Estamos abrindo leitos, mas 
se não aumentar o isolamento 
social, vamos chegar ao colapso 
em breve”, avisou Spinelli.

PAPEL
O adjunto da Saúde 

ressaltou que “a sociedade tem 
que fazer valer os decretos 
e as orientações”. “Cada um 
é responsável por isso. A 
administração pública pode 
fazer muita coisa e está fazendo, 
mas, efetivamente, quem 
faz acontecer o isolamento é 
cada um de nós”, pontuou o 
secretário.

ALTA NO RANKING
O Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde (Lais), 
da UFRN, ajudou a colocar 
o Rio Grande do Norte 
em 2º lugar no ranking de 
transparência com relação às 
ações de combate à Covid-19. 
A afi rmação é do coordenador 
do Lais, professor Ricardo 
Valentim. O RN é classifi cado 
com pontuação alta (98) no 
quesito na comparação com 
todos os estados do Brasil.

GARRAS DE FORA
“Alto lá, ministros do STF”, 

escreveram em nota militares 
da reserva que saíram em 
defesa do ministro do GSI, 
Augusto Heleno - que criticou 
a possível apreensão de celular 
do presidente Bolsonaro para 
investigação da PF. Na nota, eles 
se colocam contra o Supremo e 
falam em “guerra civil”.

PERDIDOS
Só tem um detalhe: o pedido 

de apreensão de celular de 
Bolsonaro que gerou reação de 
Augusto Heleno não foi feito 
pelo Supremo. Pois é. O pedido 
foi feito por parlamentares e o 
Supremo apenas encaminhou 
o requerimento de diligências à 
Procuradoria-Geral da República.

FATO
O pedido, encaminhado 

pelo ministro do STF Celso 
de Mello ao procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
foi feito na investigação sobre 
suposta interferência do 
presidente da Polícia Federal, a 
partir de declarações do ex-
ministro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro.

Médica e escritora: A infectologista potiguar Fernanda Gurgel, radicada em São Paulo, onde atua na linha de 
frente no combate à epidemia do novo coronavírus, acaba de lançar o seu primeiro livro, “Meio Médica, Meio 
Gente”, em que conta as aventuras do início de sua vivência na Medicina na África e em SP

Secretário Adjunto da Saúde do RN, Petrônio Spinelli, 
informando sobre a situação da Covid-19 na última 
entrevista coletiva, realizada sexta-feira na Escola de 
Governo

Em vídeoconferência: Vereadora Júlia Arruda 
participando, de casa, de reunião com a sua equipe de 
trabalho na Câmara Municipal de Natal

A querida Nalva Melo, especialista em corte das 
mais requisitadas em Natal, em sua temporada pela 
Europa, onde se especializa em Biocosmética. Neste 

Deputado estadual Raimundo Fernandes dividindo 
entrevista por videoconferência com a governadora 
Fátima Bezerra 
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O duelo entre Liverpool e Atlé-
tico de Madrid, pelas oitavas de 
fi nal da Liga dos Campeões da Eu-
ropa, em 11 de março, provocou 41 
mortes por coronavírus, aponta um 
estudo realizado pelo “Edge Heal-
th” de Londres, na Inglaterra.

O estudo do Edge Health, um 
grupo que analisa dados para o 
Serviço Nacional de Saúde britâ-
nico (NHS, na sigla em inglês), 
estima que a realização da partida 
em Liverpool tenha provocado 41 
mortes entre 25 e 35 dias depois da 
data do jogo, um dos últimos even-
tos esportivos na Grã-Bretanha 
antes da suspensão das atividades 
em razão da pandemia de covid-19.

Cerca de 54 mil torcedores es-
tiveram presentes no Anfi eld, casa 
do Liverpool, incluindo 3 mil apoia-
dores do Atlético, que viajaram à 
Grã-Bretanha apenas alguns dias 

antes do governo da Espanha de-
clarar estado de emergência no 
país por conta da pandemia, com o 
fechamento de escolas, bares, res-
taurantes e outros locais. O time 
espanhol venceu o duelo de virada, 
por 3 a 2, na prorrogação, e avan-
çou às quartas de fi nal da Liga dos 
Campeões.

O encontro foi o último grande 
jogo disputado na Grã-Bretanha 
antes de começarem a vigorar as 
medidas restritivas de isolamento 
como forma de conter a dissemina-
ção do vírus. Pouco tempo depois, 
as principais ligas europeias foram 
suspensas.

Autoridades inglesas e espa-
nholas reconheceram que a re-
alização da partida foi um erro. 
Matthew Ashton, diretor de saúde 
pública de Liverpool, declarou que 
o duelo não deveria ter acontecido. 

Já o prefeito de Madri, Jose Luis 
Martinez-Almeida, reprovou a pre-
sença de torcedores do Atlético no 
Anfi eld.

Até o técnico do Liverpool, Jur-

gen Klopp, chegou a dizer que o 
fato de os atletas terem ido a cam-
po foi “criminoso”, de acordo com o 
treinador italiano do Everton, Car-
lo Ancelotti. “Conversei com Klopp 

há alguns dias, ele me disse que a 
decisão de realizar a partida entre 
Liverpool e Atlético foi um ato cri-
minoso e acho que ele está certo”, 
afi rmou Ancelotti em entrevista ao 
jornal italiano Corriere dello Sport.

O estudo também estima que o 
festival de Cheltenham, um encon-
tro anual de corrida de cavalos que 
aconteceu sem restrições na Grã-
-Bretanha, reunindo mais de 150 
mil pessoas, tenha causado mais 
37 mortes por Covid-19.

A Grã-Bretanha e a Espanha 
são dois dos países mais afetados 
pelo coronavírus, com cerca de 258 
mil e 235 mil casos, respectiva-
mente, segundo dados compilados 
pela Universidade Johns Hopkins. 
Foram registradas, até aqui, mais 
de 36 mil mortes no território bri-
tânico e mais de 28 mil espanhóis 
morreram vítimas da doença.

Cerca de 54 mil torcedores estiveram presentes no Anfi eld, casa do Liverpool

Estudo aponta que jogo entre Liverpool e 
Atlético provocou 41 mortes por Covid-19
Dados do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra estimam que a partida válida pela Liga dos Campeões tenha provocado 
as mortes até 35 dias depois da data do jogo, um dos últimos eventos esportivos no País antes das medidas de restrição
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