
Em todo o País, número de infectados saltou de 20.727 para 22.169, 
segundo dados do Ministério da Saúde. No RN, número de casos subiu 
para 304. Entre as mortes, está a de uma criança de menos de dois anos

Estado avalia 7 
propostas para 
hospital na Arena

UFRN espera 
realizar 100 mil 
testes em 5 meses

Pagamentos 
são adiados ou 
suspensos

Câmara discute 
socorro bilionário 
para os estados

Profissionais 
da saúde terão 
insalubridade

Chamada pública para montagem 
de hospital de campanha na 
Arena das Dunas terminou na 
última sexta-feira. Resultado será 
divulgado hoje. Investimento 
previsto é de R$ 37,1 milhões

Reitor da instituição solicitou ao 
Ministério da Educação recursos 
para aumentar a realização dos 
exames de coronavírus. MEC 
acabou liberando cerca de R$ 18 
milhões para a UFRN

Terminar o mês escolhendo quais 
boletos pagar. Essa virou a rotina 
de milhões de brasileiros que 
passaram a ganhar menos ou 
perderam a fonte de renda por 
causa da pandemia

Na semana passada, impasse 
travou a votação. Enquanto o 
presidente da Câmara estima que 
o projeto teria um impacto de 
R$ 85 bilhões, Tesouro prevê um 
prejuízo de até R$ 222 bilhões

Governo do Rio Grande do 
Norte vai implantar adicional de 
insalubridade no valor de 40% 
aos profissionais da Saúde das 
unidades hospitalares do Estado a 
partir de maio
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RN registra três mortes 
por Covid-19 no fim de 
semana, e total vai a 16
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União só repassou
R$ 10,3 mi para o RN

Combate ao coronavírus 07

Até agora, é a segunda menor transferência de 
recursos do Nordeste, apenas atrás de Sergipe

Corredor do Hospital Giselda Trigueiro, referência no RN para o coronavírus

Médico contesta governo 
sobre projeção de casos 
de coronavírus no RN

A luta por sobrevivência 
nas periferias na batalha 
diária contra a Covid-19

Bolsonaro diverge de 
especialistas e diz que 
vírus está “indo embora”

Geraldo Ferreira (foto) diz 
que estudo divulgado pela 
Secretaria de Saúde, que 
estima 11 mil mortes, ignora 
quem ficará imune

Moradores de Felipe 
Camarão, Mãe Luíza e 
de Igapó falam de como 
batalham pela subsistência 
em tempos de isolamento

Em uma fala de dez minutos, 
o presidente repetiu o que 
vem fazendo desde o chegada 
do vírus no país: equiparar 
pandemia com desemprego

Análise 03 Reflexo da pandemia 08 Coronavírus 10
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Nunca a frase “tempo, senhor 
de todas as coisas” fez mais 
sentido do que agora. Só 

ele é capaz de frear a grande curva 
da pandemia do coronavírus se 
tivermos a calma e a paciência de 
dar a ele o que ele merece: tempo.

Não será fácil, nem tranquilo, 
já que não há nada que retarde 
os efeitos da necessidade e mesmo 
da fome. Mas é para isso que 
existem governos, considerado que 
a tragédia não é só nossa, mas de 
todos os países do mundo.

Em circunstâncias incomuns 
como essa, tão importante quanto 
ganhar tempo é exercitar a união 
típica de tempos trágicos, quando a 
humanidade calça as sandálias da 
humildade e começa a olhar para 
os lados.

Sabemos disso porque já foi 
vivido antes em passado recente 
e não somente durante a crise 
imobiliária de 2008, iminentemente 
financeira, ou quebra da Bolsa 
de NY de 1929, quando fortunas 
se esfarelaram de um dia para o 
outro, provocando, por extensão, o 
sofrimento da classe trabalhadora.

Desta vez, a humanidade foi 
atingida em cheio em todas as 

suas qualidades, mas também 
nos defeitos, que legaram tanta 
desigualdade social no curso da 
história.

Neste momento em que o tempo 
se tornou aliado fundamental 
contra um inimigo invisível e 
implacável, o voto popular pelo 
qual todos lutamos nos últimos 
anos nos legaram um impasse que 
atende pelo nome próprio de Jair 
Messias Bolsonaro.

Munido de um discurso 
populista, que escora os pés em 
duas canoas, ele aposta todas 
as fichas contra o tempo, como 
se quisesse lavar as mãos de 
consequências que fatalmente 
atingirão a economia, mas também 
as vidas.

Nesse caso, para ele, as vidas 

e a economia são uma coisa só, já 
que toda a base de seu discurso 
se estriba na presunção de que 
sem trabalho também não há 
vida, como se os milhares de 
desempregados brasileiros não 
existissem antes da pandemia.

Como se os hospitais e escolas 
deste país também fossem exemplos 
dos quais nos orgulhássemos e a 
Covid-19 tivesse acabado com eles.

No lindo mundo de um 
presidente que, desde a juventude, 
não soube o que era ganhar a vida 
fora da segurança do soldo militar 
e, depois, do salário e mordomias 
proporcionadas por sucessivos 
mandatos parlamentares, Jair 
resolveu que era a hora de proselitar 
em favor do trabalho duro.

Nada demais se os 
pressupostos fossem os corretos e 
não arriscassem a vida de seres 
humanos diante de uma pandemia 
que já fez países poderosos caírem 
de joelhos e cujos exemplos 
deveriam nos nutrir de informações 
essenciais para que pudéssemos 
agir no sentido certo.

Só que não. E, ao 
desrespeitarmos o tempo, 
pagaremos caro por isso.  

Tempo, por favor

EDITORIAL
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NOTAS & INFORMES
CAPACIDADE DE TESTES

O secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, disse que o Estado 
tinha realizado, até sexta-feira, 
cerca de 1,6 mil testagens rápidas 
para o novo coronavírus e que 
tinha voltado a realizar testagem 
automatizada. “Temos uma 
proporção entre os testados de cerca 
25%. Essa progressão será mantida, 
pois estamos adquirindo novos 
testes em parceria com a iniciativa 
privada para que possamos acelerar 
o processo de testagem”, explicou o 
secretário de Saúde.

PRISÃO PREVENTIVA
A Justiça de São Paulo impôs 

prisão preventiva – por tempo 
indeterminado – aos 14 flagrados com 
15 mil testes de coronavírus, além 
de quase 2 milhões de equipamentos 
de prevenção, em operação da 
Polícia Civil no fim de semana. 
Eles negociavam todos os itens por 
R$ 3 milhões de reais. Disfarçado 
de empresário, um delegado foi 
responsável pelas tratativas que 
atraíram os investigados para a ação 
policial.

ILUSTRE DESCONHECIDO
Epidemiologistas e infectologistas 

dizem que ainda falta muito 
conhecimento sobre a epidemia 
brasileira para que um plano seguro 
de saída do isolamento comece 

Acrise do coronavírus deixará até 12,6 milhões desempregados 
e provocará contração recorde de quase 15% na renda dos 
trabalhadores, caso o governo não amplie os instrumentos 

de transferência de renda à população e de ajuda a empresas para 
que mantenham empregos. Os números constam de um estudo 
dos pesquisadores do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas) Silvia Matos, Luana Miranda, 
Livio Ribeiro, Vilma Pinto, Paulo Peruchetti e Tiago Martins. 
Mesmo com as medidas já anunciadas para garantir renda extra 
a trabalhadores formais e informais, que somam R$ 170 bilhões, a 
massa salarial deve cair 5,2%, retração recorde da série iniciada em 
2003. Sem essas medidas, a queda seria de 10,3%.

Desemprego

a ser traçado. E alertam: um 
levantamento abrupto das restrições 
pode levar a uma segunda onda da 
Covid-19, ainda mais letal.

SEGURANÇA DO TRABALHO I
Medidas especiais de segurança 

precisam ser observadas nas 
empresas que continuam funcionando 
durante o período da pandemia do 
novo coronavírus. É o que alerta o juiz 
do trabalho Alexandre Érico Alves da 
Silva, titular da 7ª Vara de Natal e 
um dos coordenadores do programa 
“Trabalho Seguro” no Rio Grande 
do Norte, que realiza, este mês, a 
campanha “Abril Verde”, alusiva ao 
tema.

SEGURANÇA DO TRABALHO II
“A preservação da atividade 

econômica, principalmente nos 
serviços essenciais, é importante, 
mas não deve ser feita colocando 
em risco a segurança e a saúde do 
trabalhador”, explica o magistrado, 
fazendo referência ao tema do 
“Abril Verde” de 2020: “Quando a 
quarentena não é possível, a proteção 
é a única opção”.

AÇÃO DA AGU
A Advocacia-Geral da União 

afirmou que recorrerá à Justiça se 
governos estaduais ou municipais 
impuserem “medidas restritivas de 
direitos fundamentais”.

Primeiramente, um juiz federal bloqueia o fundo partidá-
rio e o fundo eleitoral e autoriza o uso da verba no combate 
ao coronavírus. Como resposta, o Senado recorre da decisão 
da Justiça Federal em Brasília. O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF-1), Carlos Moreira Alves, 
derruba a decisão original.

O fundo partidário soma R$ 959 milhões e é usado para 
permitir o funcionamento dos partidos. O fundo de financia-
mento de campanhas acumula R$ 2,034 bilhões, dinheiro 
destinado às campanhas das eleições municipais de outubro.

Apesar da convicção que não é momento para fazer polí-
tica, grande maioria da classe é movida por interesse, e não 
por sentimento. “A política é uma guerra sem derramamento 
de sangue, e a guerra uma política com derramamento de 
sangue” (Mao Tse-Tung).

Enquanto as mortes são projetadas, a fome e a miséria se 
apresentam aos seus escolhidos, e a política segue nos sur-
preendendo.

Aliás, ela é a arte de captar em proveito próprio a paixão 
dos outros. É incrível!

Infelizmente, hoje, o Brasil progride à noite, enquanto 
os políticos estão dormindo (Elias Murad). E, em tempos de 
pandemia, a hipocrisia se entrega. Nunca vi tanto socialista 
capitalista, muito menos tanto capitalista socialista.

A justiça também não é santa, mas está cada vez mais 
difícil aceitar a separação destes poderes. Hoje, ela mostra 
sensatez! É que nem os partidos sabem mais quais são suas 
ideologias.

No meio da guerra, AGU alega que deveria ser uma alte-
ração legislativa— mas e o que estão esperando?

Enfim, seguem o jogo e a briga por interesses pessoais! O 
povo, como sempre, se apaixona, esquece e se engana.

Se as eleições fossem hoje, o isolamento seria suspenso 
para balançarmos nossas bandeiras nas ruas, afinal, é isso 
que interessa.

ARTIGO
Hugo Lima►  Advogado

Justiça x Senado

A
EXPEDIENTE

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  

ALEX VIANA 
DIRETOR-PRESIDENTE 

 
EDILSON VIANA 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 

LISSANDRA VIANA 
DIRETORA FINANCEIRA 

 
ARMANDO VIANA JÚNIOR 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

TIAGO REBOLO
EDITOR-GERAL 

 
JALMIR OLIVEIRA

EDITOR-ASSISTENTE 
 

MARCELO HOLLANDA 
EDITOR DE OPINIÃO 

JÚNIOR LINS 
EDITOR DE ESPORTES 

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE 

 
NATHALLYA MACEDO

SUBEDITORA DE ONLINE

ALAYDE PASSAIA
GERENTE COMERCIAL

GILMARA SOUZA
GERENTE DE CIRCULAÇÃO

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não 
traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre 
problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

SEDE: 84 3027-1690 
REDAÇÃO: 84 98117-5384                       

SOCIAIS: AGORARN                          
CIRCULAÇÃO: GRATUITA

FILIADO A 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
GORArn

COMERCIAL: 84 98117.1718          EMAIL  : PUBLICA@AGORARN.COM.BR



O presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed-RN), Geraldo Ferreira, 
contestou as projeções divulgadas 
pela Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), segundo as quais 
o Rio Grande do Norte poderá ter 
mais de 11 mil mortes por causa 
do novo coronavírus e 2 milhões de 
infectados até meados de maio, em 
um cenário “otimista”.

A projeção considera que o per-
centual de isolamento continue na 
estimativa atual – cerca de 42% da 
população. “Não se levou em conta 
que, ao se ter metade da população 
contaminada, há uma imunidade 
natural da população. Esses estu-
dos precisam ser rebatidos diante 
de uma realidade. À medida que 
infectados crescem, a transmissão 
fica menor, porque as pessoas vão 
ficando imune. Esse crescimento 
não é geométrico permanentemen-
te. Ela cai após 50% da população 
ser atingida, porque há imunidade 
coletiva, de rebanho. Quem está 

imunizado protege os demais”, ex-
plicou, durante reunião da comis-
são especial da Assembleia Legis-
lativa que acompanha as ações de 
enfrentamento à pandemia no RN.

Geraldo Ferreira também disse 
que o sistema de saúde “sempre 

viveu colapsado”. “(A situação) está 
até melhor que antes da pandemia, 
em razão da suspensão de cirurgias 
eletivas e diminuição de aciden-
tes provocada pela quarentena”, 
afirmou o médico, ressaltando que 
hospitais privados estariam vazios 

esperando pacientes.
Segundo a Sesap, o colapso no 

sistema de saúde pode ocorrer em 2 
de maio, quando não haveria mais 
leitos disponíveis para atender pa-
cientes com Covid-19 no RN.

O presidente do Sinmed-RN cri-
ticou, ainda, o investimento de R$ 
37 milhões que o Governo do Estado 
pretende fazer em um hospital de 
campanha. O médico defende que 
os recursos sejam direcionados para 
a própria rede pública, como forma 
de garantir a implantação de leitos 
de UTIs que já existem, mas não 
estão funcionando, seja por falta de 
equipamentos ou de profissionais. A 
Sesap diz que já está fazendo isso.

“Estive em Macaíba, no Hos-
pital. Macaíba vivia lotado. Hoje 
existem leitos disponíveis. A UTI 
de Macaíba tem 10 leitos com equi-
pamentos e não foram colocados 
para funcionar. Precisamos apro-
veitar este momento para colocar 
o sistema público para funcionar”, 
afirmou Geraldo.

Três novas mortes por Co-
vid-19 foram confirmadas durante 
o fim de semana no Rio Grande do 
Norte. Uma menina de 1 ano e 7 
meses, natural de Cerro Corá; um 
homem de 30 anos, que residia em 
Natal; e uma terceira pessoa, que 
não teve informações detalhadas, 
mas que morava em Tenente Ana-
nias, morreram por complicações 
da doença, que é causada pelo novo 
coronavírus.

A criança morreu na última 
quinta-feira (9), mas o resultado 
do exame só saiu no sábado (11). 
De acordo com a Prefeitura de 
Cerro Corá, a menina estava in-
ternada no Hospital Maria Alice 
Fernandes, na capital.

Segundo Célia Guimarães, se-
cretária de Saúde de Cerro Corá, 
a criança tinha outros problemas 
de saúde. “Ela estava internada 
em um hospital de Natal desde o 
nascimento. Precisava do auxílio 
de uma sonda para se alimentar 
e de respiradores também”, disse.

No dia 21 de março, a menina 

recebeu alta e viajou para o inte-
rior. Dez dias depois, ela começou 
a apresentar os primeiros sinto-
mas. No dia 3 de abril, a criança 
foi transferida para o Maria Alice 
Fernandes, em Natal. Ela morreu 
na madrugada da quinta-feira (9).

Os familiares da criança não 
apresentam sintomas, mas estão 
em isolamento por 15 dias.

Já o outro óbito aconteceu no 
sábado. De acordo com a Prefeitu-
ra do Natal, o homem de 30 anos 
era obeso e começou a apresentar 
os sintomas da Covid-19 no dia 4 
de abril.

Na última terça-feira (7), pro-
curou atendimento na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Potengi, na Zona Norte da capital. 
Como o quadro era grave, a Pre-
feitura informou que o paciente 
foi transferido para o Hospital Gi-
selda Trigueiro, onde permaneceu 
até morrer.

O terceiro óbito foi confirmado 
pela Prefeitura de Tenente Ana-
nias na noite deste domingo (12). 

Detalhes sobre o paciente não ha-
viam sido divulgados até o fecha-
mento desta edição.

Com os três novos registros no 
fim de semana, o Rio Grande do 
Norte contabiliza agora 16 óbitos 
causados pela Covid-19. Segundo 
o mais recente boletim epidemio-

lógico, divulgado no fim da tarde 
deste domingo (12), são 304 casos 
confirmados da doença no Esta-
do e 2.871 casos suspeitos. Há, 
também, 1.314 casos descartados. 
O caso de Tenente Ananias foi 
divulgado após o lançamento do 
boletim da Secretaria de Saúde.

Os números divulgados ontem 
representam uma alta de 5,1% nos 
casos confirmados (eram 289 no sába-
do) e uma queda de 0,03% nos casos 
suspeitos (eram 2.881 no dia anterior).

Além dos 16 óbitos confirma-
dos, o RN tem outras 14 mortes em 
investigação. O Estado conta, ain-
da, com 114 pessoas internadas, 
das quais 33 já estão com o diag-
nóstico da Covid-19 e as outras são 
casos suspeitos. Das 114, 31 estão 
em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), sendo 15 com diagnóstico 
confirmado de coronavírus.

Em todo o País, foram 99 no-
vas mortes provocadas pela Co-
vid-19 de sábado para domingo e 
1.442 novos casos da doença (7% 
de incremento), segundo informa-
ções do Ministério da Saúde.

Com isso, em todo o País, o nú-
mero de mortes de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus che-
gou a 1.223 (5,5% de letalidade) 
com um total de 22.169 casos.  No 
dia anterior, eram 20.727 casos 
confirmados.
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Forças Armadas desinfectam Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília

RN tem 3 mortes por Covid-19 no fim de 
semana, incluindo criança, e total vai a 16
Em todo o País, número de infectados pelo novo coronavírus saltou de 20.727 para 22.169, segundo dados do Ministério da 
Saúde. São Paulo continua a ser o Estado com o maior número de contaminações. No RN, número de casos subiu para 304

Atualização

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

Geraldo Ferreira, do Sindicato dos Médicos, rebate cenário de 11 mil mortes até maio

Médico contesta projeção de casos no RN: 
“Quem está imunizado protege os demais”

Coronavírus

José Aldenir / Agora RN

Vereador pede 
suspensão da 
cobrança do
IPTU em Natal

Tributação

O vereador Ney Lopes 
Júnior solicitou à Prefei-
tura do Natal a suspensão 
temporária da cobrança do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU). A taxa 
é cobrada aos munícipes que 
possuem um imóvel e geral-
mente é paga de forma par-
celada pelos contribuintes.

O documento, enviado 
ao prefeito Álvaro Dias, 
solicita a suspensão da 
cobrança por um período 
de 60 dias. Segundo ele, 
a medida é uma forma de 
aliviar a renda das famílias 
natalenses. “As medidas 
de isolamento são impres-
cindíveis e inquestionáveis 
uma vez que são para res-
guardar a saúde da popula-
ção, porém os impactos na 
economia são iminentes”, 
justificou o parlamentar.



Deputado propõe juros 
zero para linhas de crédito

AGN

O deputado estadual Kleber 
Rodrigues (PL) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia Le-
gislativa propondo a concessão 
de maior período de carência e 
juros zero para linha de crédito 
junto à Agência de Fomento do 
Rio Grande do Norte (AGN). Os 
benefícios atingem diretamente 
os microempreendedores que 
sejam regularmente inscritos 
com endereço cadastrado e que 
atuem no Rio Grande do Norte.

“Desde que a crise se insta-
lou, me preocupo com as conse-
quências da saúde pública e os 
efeitos econômicos que ela vai 
causar. Pensando nisso, resolvi 
apresentar esse projeto de lei 
na certeza que será acatado 
pelos meus pares e pela gover-
nadora Fátima Bezerra”, disse 
o deputado.

O projeto prevê ainda que 
a concessão deverá permane-
cer durante todo o período de 
emergência de saúde pública 
ficando a regulamentação a 

cargo da Agência de Fomento 
do Rio Grande do Norte (AGN), 
que estabeleceria critérios de 
aplicação.

Outro pleito do deputado 
Kleber Rodrigues diz respeito às 
taxas do Detran. O parlamen-
tar apresentou requerimento 
propondo que o Departamento 
de Trânsito do Rio Grande do 
Norte adie os pagamentos de 
IPVA, emplacamento e demais 
taxas durante o período da pan-
demia da Covid-19.
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) já soma 
2 mil testes da Covid-19 e espera 
realizar, no prazo de 5 meses, cerca 
de 100 mil exames. Os números 
foram revelados pelo reitor da ins-
tituição, José Daniel Diniz Melo, 
durante reunião da Comissão de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, que realizou 
mais um encontro por videoconfe-
rência na última sexta-feira (10).

 O reitor apresentou um re-
sumo das várias ações realizadas 
pela UFRN até agora, no sentido 
de contribuir com a sociedade 
no combate à Covid-19. Entre as 
medidas adotadas, o professor re-
lembrou que a instituição montou 
uma comissão com especialistas 
no assunto para decidir as ações a 
serem adotadas – a primeira delas 
foi justamente a suspensão das ati-
vidades da universidade por tempo 
indeterminado.

 Sobre os testes, o reitor lem-

brou que enviou um ofício ao Mi-
nistério da Educação solicitando 
recursos exatamente para aumen-
tar a realização dos exames. O 
MEC acabou liberando cerca de R$ 
18 milhões para a UFRN. “Nossa 
intenção é fazer até 100 mil testes 
no Estado. Se fizermos cobertura 
maior de exames vamos evitar ocu-
pação indevida de leitos e garantir 
a preservação de profissionais de 
saúde. Nesta sexta-feira Santa nós 
devemos realizar por volta de 300 
testes, o que totalizará quase 2 mil 
testes da Covid na UFRN já reali-
zados”, disse.

 A UFRN também planeja ini-
ciar a coleta das amostras em San-
ta Cruz e Caicó, municípios que 
contam com unidades da institui-
ção e com profissionais capacitados 
para o serviço. Assim, seria feito 
apenas o teste final no Instituto de 
Medicina Tropical (IMT), localiza-
do no campus de Natal. A UFRN 
também passou a realizar exames 
de dengue, chinkungunya e H1N1 

com o objetivo de desafogar os labo-
ratórios do sistema público.

Por falar no IMT, o reitor fez 
questão de enfatizar o esforço que 
os profissionais do setor têm de-
monstrado no sentido de contribuir 
com o combate ao coronavírus. “O 

pessoal do IMT tem trabalhado de 
domingo a domingo, até tarde da 
noite. Isso traz muita satisfação 
para quem está em gestão. Nós 
precisamos agora estar unidos, a 
questão é muito séria e exige esfor-
ço de todos nós para superarmos 

essa fase”, ressaltou.
Outras ações implementadas 

pela UFRN foram a negociação 
com as empresas terceirizadas, no 
sentido de suspender os serviços 
mas manter os empregos dos tra-
balhadores que atuavam no local. 
A estimativa é que a instituição 
tinha 1,5 mil terceirizados antes do 
início da crise atual. A UFRN ainda 
colaborou com a campanha de vaci-
nação contra a gripe, implementou 
um curso voltado apenas ao coro-
navírus, produziu um cartilha com 
orientações para cuidados com a 
pessoa idosa e, por meio da Editora 
Universitária, disponibilizou um 
acervo literário para acesso da po-
pulação durante o isolamento.

Daniel Diniz destacou também 
a produção de álcool 70% nos labo-
ratórios do Nuplan e do Departa-
mento de Farmácia da UFRN. Até 
agora já foram doados 4,8 mil litros 
do produto, destinados aos hospi-
tais universitários e as unidades 
estaduais de saúde pública.

Reitor da UFRN durante reunião por videoconferência de comissão especial da ALRN

UFRN atinge 2 mil testes da Covid-19 e 
estima 100 mil exames em cinco meses
Reitor José Daniel Diniz Melo falou para a Assembleia Legislativa que enviou um ofício ao Ministério da Educação solicitando 
recursos exatamente para aumentar a realização dos exames. MEC acabou liberando cerca de R$ 18 milhões para a UFRN

Coronavírus

 ALRN / Reprodução

O pagamento da primeira par-
cela de abril dos salários dos servi-
dores públicos estaduais continua 
nesta terça (14) e quarta-feira (15). 
O Governo do Rio Grande do Norte 
decidiu antecipar e dividir em três 
dias o depósito dos salários dos ser-
vidores para evitar aglomeração de 
pessoas em agências bancárias.

Já receberam na última sexta-
-feira (10) toda a categoria da segu-
rança pública e os servidores ativos 
da saúde com faixa salarial até R$ 
4 mil. Quem recebe acima desse 
valor teve creditado 30% do salário.

Nesta terça-feira (14), recebem 
o salário integral todos os servido-
res ativos que ganham até R$ 4 
mil, além do depósito de 30% para 
quem ganha acima desse valor.

 No dia seguinte, quarta-feira 
(15), serão depositado os salários 
dos inativos e pensionistas, tam-
bém respeitando a integralidade do 
salário para a faixa até R$ 4 mil e 
30% para acima desse valor.

Servidores lotados em pastas 
com recursos próprios receberão 

o salário integral no fim do mês, 
como os profissionais da educa-
ção. Além disso, os que receberem 
agora adiantamento de 30% terão 
o complemento no fim do mês. O 
governo ainda analisa a possibili-
dade de repetir a antecipação e o 
escalonamento em categorias para 
o restante do pagamento.

Pagamento segue escalonamento

Pagamento do Estado 
continua até quarta (15)

Salários dos servidores

José Aldenir / Agora RN

Deputado Kléber Rodrigues (PL)

Eduardo Maia / ALRN

O Papa Francisco celebrou 
neste domingo (12) a missa de 
Páscoa, com a tradicional benção 
“Urbi et Orbi” (à cidade de Roma 
e ao mundo), sem a presença de 
fiéis na Basílica de São Pedro, no 
Vaticano, por causa da pandemia 
de Covid-19. Na celebração, que 
foi transmitida pela internet, 
ele pediu união para enfrentar a 
pandemia.

“Este não é tempo para a 
indiferença, porque o mundo 
inteiro está sofrendo e deve sentir-
se unido ao enfrentar a pandemia”, 
disse o pontífice.

Francisco fez um apelo para 
que não faltem os bens de primeira 
necessidade aos que vivem nas 
periferias, aos refugiados e aos 
desabrigados. O papa pediu 
ainda a redução das sanções 
internacionais que impedem a 
alguns países de proporcionar 
apoio adequado aos seus cidadãos 
e até o alívio ou perdão a dívidas 
de países mais pobres.

Papa Francisco 
pede união 
para enfrentar 
pandemia

Missa de Páscoa
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O presidente estadual do Parti-
do Verde no Rio Grande do Norte, 
o professor e ambientalista Rivaldo 
Fernandes, fez um apelo neste fim 
de semana para que o Congresso 
Nacional aprove imediatamente 
uma ajuda emergencial para esta-
dos e municípios. O dirigente par-
tidário defende a destinação de R$ 
40 bilhões para que as prefeituras 
e os governos estaduais aliviem o 
caixa na crise provocada pela pan-
demia do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (13), o 
Congresso deve voltar a discutir o 
assunto. Na semana passada, a vo-
tação de uma nova versão do cha-
mado “Plano Mansueto” foi adiada 
devido à falta de acordo entre os 
parlamentares e o governo. O Pla-
no Mansueto, como foi batizado o 
projeto de lei de socorro aos esta-
dos, originalmente previa aval pa-
ra governos regionais realizarem 
novos empréstimos, mas, diante da 
pandemia, o projeto foi desfigurado 
e uma nova versão apresentada na 
Câmara prevê um pacote maior de 
benefícios aos estados.

Por causa disso, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, tem sido 
contra a proposta, que nos bastido-
res tem sido chamada de “bomba 

fiscal”. Enquanto o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
estima que o projeto teria um im-
pacto de R$ 85 bilhões, a Secretaria 
do Tesouro Nacional prevê um pre-
juízo de até R$ 222 bilhões para os 
cofres públicos.

“Esse será o embate entre go-
verno e a sociedade que a Câmara 
e o Senado irão se defrontar nesta 
semana. Todos os norte-rio-gran-
denses devem entrar em contato 
com seus respectivos deputados e 
senadores para que aprovem este 
projeto. Esse socorro é urgente”, 
comenta Rivaldo.

O presidente do PV registra que 
22 municípios potiguares tiveram 
zerada a primeira cota de abril do 
Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM), na última quinta-feira 
(9). O fundo é a principal fonte de 
arrecadação para a maioria dos 
municípios do Estado. “Acredito 
que nossa bancada vai votar favo-
rável e espero que essa ajuda evite 
que o RN entre no caos econômico 
que a governadora Fátima Bezerra 
já anunciou”, especula Rivaldo.

O projeto que é analisado na 
Câmara dos Deputados prevê um 
pacote de benefícios aos governos 
regionais, como recomposição de 

perdas na arrecadação de ICMS.
Esta foi a segunda adaptação 

feita pelo relator da proposta, de-
putado Pedro Paulo (DEM-RJ), 
para adequar o projeto ao estado 
de calamidade. O texto original, 
apelidado em referência ao secre-
tário do Tesouro Nacional, Man-
sueto Almeida, foi apresentado 
pelo governo no ano passado, antes 
da crise, e previa um auxílio para 
estados em crise, com a condição de 
que os entes tomassem medidas de 
ajuste fiscal.

Na semana passada, Pedro 

Paulo apresentou parecer em que 
atendia parte das demandas de 
governadores, como suspensão do 
pagamento das dívidas de estados, 
mas mantinha trechos voltados 
para ajuste estrutural, inclusive a 
reformulação do Regime de Recu-
peração Fiscal. Complexo, o texto 
não obteve consenso para ser vota-
do rapidamente.

Na terceira versão apresen-
tada, o relator se concentrou nas 
medidas emergenciais e acabou 
incluindo ações que não estavam 
previstas até semana passada. 

A principal é a possibilidade de a 
União compensar governos regio-
nais por perdas na arrecadação de 
ICMS, dos estados, e do ISS, dos 
municípios.

O texto aumenta o limite para 
que estados e municípios contra-
tem empréstimos com garantia da 
União. Ou seja, em caso de calote, 
cabe ao governo federal arcar com 
as dívidas.

Além do impacto imediato, téc-
nicos do governo estão preocupados 
com efeitos de longo prazo do paco-
te, já que a necessidade de arcar 
com dívidas de estados em crise po-
de se prolongar para além de 2020.

ALTERNATIVA
Segundo o jornal O Estado de 

S. Paulo, o governo vai encami-
nhar hoje aos líderes dos partidos 
da Câmara e do Senado uma pro-
posta de acordo para transferir até 
R$ 40 bilhões de recursos diretos 
para estados e municípios.

Em troca, o governador e pre-
feito que receber o dinheiro federal 
terá de suspender por dois anos 
os reajustes salariais dos seus 
servidores públicos. A proposta 
do governo é substituir o texto do 
projeto emergencial da Câmara.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articula votação do projeto nesta segunda

Socorro e pacote de ajuda para estados
e municípios voltam à discussão hoje
Enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estima que o projeto teria um impacto de R$ 85 bilhões, a 
Secretaria do Tesouro Nacional prevê um prejuízo de até R$ 222 bilhões para os cofres públicos. Impasse trava aprovação

Auxílio

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

O Hospital Psiquiátrico Dr. 
João Machado, em Natal, está pas-
sando por uma série de reformas. A 
obra de manutenção já estava pre-
vista antes da pandemia, de acordo 
com o Governo do Estado.

A maior parte da estrutura físi-
ca do hospital tem mais de 60 anos 
e necessita de adequações. Na pri-
meira etapa, será reformada uma 
das alas que prevê a abertura de no-
vos 48 leitos clínicos. Também serão 
realizadas manutenções nas alas do 
pronto-socorro e clínica médica.

Os serviços executados incluem 
revisão e troca de cobertura, esqua-
drias, louças, instalações elétricas, 
hidráulicas e piso. Atualmente, o 
Estado finaliza a construção da 
Unidade de Terapia Intensiva com 
capacidade para 20 leitos.

No dia 30 de março, a urgên-

cia do hospital foi fechada. Desde 
então, os pacientes que procuram 
a unidade para receber o primeiro 
atendimento são orientados a bus-
car uma Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA). Em portaria pu-

blicada no Diário Oficial, o governo 
estadual afirma que o fechamento 
da emergência tem como objetivo 
minimizar os riscos de os internos 
do hospital se contaminarem com a 
Covid-19.

Maior parte da estrutura do hospital tem mais de 60 anos e precisa de adequações

Governo do Estado anuncia 
reforma do Hospital João Machado

Manutenção

Reprodução

A Câmara Municipal de Natal 
está realizando uma campanha 
de conscientização e combate 
à Covid-19, causada pelo novo 
coronavírus. As orientações estão 
sendo publicadas nas redes sociais 
oficiais e veículos de comunicação.

Nas peças, a Casa explana 
dicas de como tornar nosso 
cotidiano mais seguro diante da 
exposição ao vírus e reforça a 
importância do isolamento social 
para combater o Covid-19. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, interromper 
o movimento da população faz 
ganhar tempo e reduzir a pressão 
nos sistemas de saúde. Portanto, 
a campanha recomenda que a 
população fique em casa o máximo 
de tempo possível.

Câmara de Natal 
realiza campanha 
de conscientização 
sobre a Covid-19

Legislativo

A Caixa Econômica Fe-
deral finalizou o cadastro de 
32,7 milhões de pessoas que 
pediram auxílio emergencial 
de R$ 600 concedido pelo go-
verno federal durante a crise 
da Covid-19.

Dos pedidos encami-
nhados para a Caixa, 40,2% 
foram para recebimento por 
meio da poupança social di-
gital. A Caixa disse ainda 
ter recebido 272,4 milhões de 
visitas ao site e 160,3 milhões 
de SMS.

No total, 33,5 milhões de 
downloads do aplicativo fo-
ram registrados nas platafor-
mas Android e iOS.

Caixa tem 
32,7 milhões 
de cadastros 
finalizados

Auxílio emergencial
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Presidente da Câmara, Rodrigo Maia já não aguentava perder 
a disputa por manchetes com o presidente, com suas declara-
ções à saída do Palácio Alvorada, na grade, com o governador 

paulista, ao meio-dia, e o ministro da Saúde no fim da tarde, sobre 
coronavírus. Morto de inveja, criou uma coletiva diária para chamar 
de sua, na hora do almoço, sem coincidir com qualquer outra. Ali 
distribui recados e ameaças e faz pose de “primeiro-ministro”, pro-
jeto de vida que ele já confessou a esta coluna.

Nas coletivas, Maia dribla temas incômodos, com a tara por ja-
tinhos da FAB, e joga para a plateia à espera de aplausos sempre 
insuficientes. Com sua presidência na reta final, Maia tenta evitar o 
“cafezinho servido frio”, fazendo exibições de poder como engave-
tar projetos importantes. Para retaliar Bolsonaro, que conversa com 
o “blocão”, Maia descartou o projeto Mansueto e inventou outro 
que agrava o rombo no Tesouro. Um ministro-general diz que o 
presidente quer manter relação respeitosa, mas sem dar muita bola 
a Maia: “Ele prefere se preocupar com o futuro”.

Já na reta final, Maia 
tenta se manter relevante

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

ALÔ, MPF, ALÔ, PF
A Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) até parece 
entidade de defesa dos 
interesses de distribuidores. 
Mantém o cartório que criou 
para esses atravessadores, 
negando a produtores e postos 
de combustíveis o direito à 
livre concorrência, previsto 
na Constituição. Muito, muito 
estranho. 

ALMA PENADA
Com dependências da Câmara 

vazia, nos últimos dias, o único 
deputado que chega cedo para 
cuidar das pautas do dia foi Hildo 
Rocha (MDB-MA). Primeiro a 
chegar e último a sair.

À MARGEM DA CRISE
Arthur Lira (PP-AL), líder 

do “blocão”, concorda que é 
preciso o setor público dar sua 

cota de sacrifício, na atual crise 
do coronavírus, tanto quanto 
se impõe ao setor privado. Mas 
ele lembra que o Congresso não 
pode cortar salários e outras 
despesas no Executivo e no 
Judiciário

QUESTÃO DE GESTÃO
Habituado a ditar regras, 

o presidente da Câmara, 
deveria dar uma olhada em seu 
próprio terreiro, zelar para que 
os recipientes com álcool gel, 
sempre vazios, fossem mantidos 
abastecidos. 

BOMBEIRO DE PLANTÃO
Nas crises políticas criadas 

com a embaixada da China, o 
bombeiro de plantão é o deputado 
Fausto Pinato (PP-SP), que 
preside a Frente Parlamentar 
dedicada ao relacionamento entre 
os dois países.

AM paga dívidas milionárias 
em tempo de Covid19 

Um dos estados mais afetados pelo coronavírus e com recursos 
públicos escassos para combater a pandemia, o Amazonas dá mais 
importância ao passado que ao presente e futuro: pagou dívidas de 
quase R$750 milhões, cerca de 60% do previsto para o ano inteiro. 
Parlamentares apontam o vice-governador Carlos Almeida Filho, 
eminência parda do governo, como o responsável pela opção por pagar 
dívidas antigas em vez de investir em respiradores e máscaras de 
proteção ao Covid19.

MUITO SUSPEITO
Deputados locais 

estranham o pagamento, 
feito após o governador 
Wilson Lima pedir a eles o 
reconhecimento do estado de 
calamidade.

DAVA E SOBRAVA
O valor gasto com dívidas 

que poderiam ser pagas ao 

longo de todo o ano seria 
suficiente para comprar 15 mil 
respiradores, pagando caro.

MIGALHAS
Em vez disso, sem 

recursos, a população 
amazonense precisou se 
contentar com os 15 aparelhos 
enviados pelo Ministério da 
Saúde.

O Governo do Rio Grande do 
Norte autorizou os órgãos e en-
tidades do Poder Executivo Es-
tadual a conduzirem as sessões 
presenciais em processos licitató-
rios por meio de videoconferência 
ou outro recurso tecnológico de 
transmissão de sons e imagens 
em tempo real.

A liberação abrange as modali-
dades de concorrência, tomadas de 
preços, pregão presencial e convite 
quando o objeto da licitação for re-
lacionado a serviços considerados 
essenciais, ou seja, cujo não aten-
dimento possa colocar em perigo 
iminente a sobrevivência, a saúde 
ou a segurança da população.

Contudo, as modalidades dos 
processos licitatórios continuam a 
ser realizadas, preferencialmente, 
na forma eletrônica por meio dos 
sistemas “Comprasnet” e “E-lici-
tações”.

De acordo com o decreto nº 
29.599, publicado na última quin-
ta-feira (8) no Diário Oficial do 
Estado (DOE), a Coordenadoria 

de Operações de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Co-
tic) da Secretaria de Estado da 
Administração (Sead) fica respon-
sável por orientar e disponibilizar 
a ferramenta eletrônica por meio 
da qual serão realizadas as vide-
oconferências, de modo a garantir 

a interação entre os participantes 
e a aplicação das formalidades le-
gais, com vistas a preservação do 
direito dos interessados.

O acesso aos procedimentos 
para uso da ferramenta pelos lici-
tantes será por meio do site “ht-
tp://compras.rn.gov.br”.

Governo autoriza sessões de 
licitação por videoconferência

Tecnologia

O PIB (Produto Interno Bruto) 
do Brasil deverá ter retração de 
5%, segundo projeção do Banco 
Mundial anunciada neste domin-
go (12) em relatório da instituição 
sobre os impactos econômicos do 
novo coronavírus na América La-
tina e no Caribe.

O PIB da região como um todo 
deverá cair 4,6%, desempenho que 
será liderado pela retração das 
maiores economias da região. Dos 
26 países analisados pelo banco, 
apenas dois (Guiana e República 
Dominicana) não entrariam em 
recessão em 2020.

Entre os que apresentariam 
queda mais intensa de atividade 
econômica neste ano estão México 
(-6%), Argentina (-5,2%) e Equa-
dor (-6%), além do Brasil. O Banco 
Mundial afirma, porém, que as 
estimativas podem mudar diaria-
mente a depender da pandemia.

Se confirmada a projeção do 
Banco Mundial, será a maior re-
cessão que o Brasil enfrentará em 
120 anos. Segundo estatísticas 
históricas do IBGE, não há regis-
tro de uma queda tão grande da 
atividade desde 1901.

Até hoje, o maior tombo na eco-
nomia ocorreu em 1990, quando 
houve retração de 4,35% - foi o ano 

Coordenadoria de Operações de Tecnologia da Sead vai disponibilizar nova ferramenta

Ministro da Economia, Paulo Guedes

PIB brasileiro deve cair 
5% por coronavírus

Projeção do Banco Mundial

José Aldenir / Agora RN

Valter Campanato / Agência Brasil

O Itaú Unibanco anun-
ciou que vai doar R$ 1 bilhão 
para o combate ao novo co-
ronavírus. O dinheiro será 
transferido para a Fundação 
Itaú Social e será adminis-
trado por um grupo de pro-
fissionais da área de saúde 
liderado pelo médico Paulo 
Chapchap, diretor geral do 
Hospital Sírio-Libanês.

“Fico feliz com o apoio 
unânime dos controladores e 
do conselho  para que o banco 
pudesse fazer essa contribui-
ção importante no combate ao 
coronavirus”, disse o banquei-
ro Roberto Setúbal, co-presi-
dente do Itaú Unibanco junto 
com Pedro Moreira Salles. 
“Achamos que essa iniciativa 
é um dever”, disse Salles. 

A decisão foi tomada há 
cerca de dez dias pelo con-
selho de administração do 
banco e deve ser anunciada 
oficialmente nesta segunda-
-feira (13). Os recursos serão 
usados para equipar hospi-
tais e podem também finan-
ciar a produção de remédios e 
materiais como máscaras.

Itaú Unibanco vai 
doar R$ 1 bilhão 
para combater o 
novo coronavírus

Banco

do Plano Collor I e do confisco do 
dinheiro dos brasileiros. A segun-
da maior queda já registrada foi 
em 1981, quando o PIB caiu 4,25% 
na esteira da crise da dívida exter-
na brasileira.

Muitos países da região estão 
enfrentando a crise com um espa-
ço fiscal limitado. O banco alerta 
ainda que níveis mais elevados 
de informalidade no mercado de 
trabalho latino tornam mais difícil 
que os sistemas de proteção social 
atinjam todas as famílias.



A juíza de plantão Érika Fer-
nandes Fortes impôs prisão pre-
ventiva - por tempo indeterminado 
- dos 14 flagrados com 15 mil testes 
de coronavírus, além de quase 2 
milhões de equipamentos de pre-
venção, em operação da Polícia Ci-
vil de São Paulo. Eles negociavam 
todos os itens por R$ 3 milhões de 
reais. 

Disfarçado de empresário, um 
delegado foi responsável pelas tra-
tativas que atraíram os investiga-
dos para a ação policial.

A magistrada afirma levar em 
consideração a “audácia dos agen-
tes, seja pela notícia de que não 
interromperiam a atividade crimi-
nosa, haja vista informações cons-
tantes nos autos de que estariam 
planejando outra ação semelhante, 
seja pelo fato de os indiciados prati-
carem a presente conduta em pleno 
estado de pandemia pela qual pas-
sa o mundo, em que todos os esfor-
ços têm sido feitos para combater 
sua disseminação, inclusive com 
falta de itens de prevenção”.

Um dos presos, Marcos Zheng, 
é o proprietário do imóvel onde a 
carga roubada de uma importado-
ra, no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, foi encontrada. Ele é 
apontado como líder da quadrilha 
pelos investigadores.

Segundo a magistrada, Zheng 

estava “acompanhado de seus se-
guranças pessoais armados e da-
das as circunstâncias acima elen-
cadas, sua efetiva participação na 
empreitada ainda há de ser melhor 
investigada”. 

“Todavia, tratando-se de pessoa 
que possui informações privilegia-
das, especialmente frente ao seu 
contato direto com alto escalão do 
governo estadual e empresas chi-
nesas responsáveis pela negocia-
ção dos testes para exame do Covid 
19, entendo que sua custódia neste 
momento é necessária”, escreveu e 
juíza.
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Mesmo sendo um dos estados 
com o maior registro de mortes por 
Covid-19 de todo o Nordeste, o Rio 
Grande do Norte teve a segunda 
menor transferência de recursos da 
União para ações estaduais contra 
o avanço do novo coronavírus. Até 
abril, o Governo do Estado recebeu 
R$ 10,3 milhões do Fundo Nacio-
nal de Saúde (FNS) para medidas 
emergenciais de combate ao novo 
coronavírus.

O levantamento feito pelo 
Agora RN – a partir de dados das 
transferências do governo federal 
para as unidades federativas  –  
mostra que o valor recebido pelo 
Governo do Rio Grande do Norte é 
menor que o de locais com menos 
da metade dos casos confirmados 
da doença e de mortes, como é o 

caso da Paraíba. O governo parai-
bano recebeu R$ 12,57 milhões.

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, a Paraíba registra 85 
casos de Covid-19 e 11 mortes. Já o 
Rio Grande do Norte tem, hoje,304 
confirmações e 16 mortes. 

Na ponta da lista de recursos, 
segundo dados do Fundo Nacional 
de Saúde, está a Bahia. O governo 
baiano já recebeu R$ 94,6 milhões. 
O estado registra 635 casos de 
Covid-19 e um total de 21 mortes. 
Sergipe recebeu o menor valor (R$ 
6,8 milhões).

O dinheiro faz parte do crédito 
extraordinário aberto pelo, no va-
lor total de R$ 3,419 bilhões, para 
ações de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública decorrente 
do novo coronavírus (covid-19). A 

abertura do crédito consta da Me-
dida Provisória 929.

Além dos Estados, o Governo 
Federal também transferiu recur-
sos para os municípios. Em abril, 
os 167 municípios do Rio Grande 
do Norte receberam, ao todo, R$ 
38,9 milhões. O dinheiro também 
será utilizado para o combate da 
Covid-19 por parte das prefeituras 
potiguares. Natal ficou com 46% 
dos recursos federais, totalizando 
R$ 18,2 milhões.

O dinheiro foi encaminhado no 
último dia 09 de fevereiro segundo 
informações do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS). Desde março, quan-
do o Ministério da Saúde, iniciou 
a transferir recursos para as redes 
municipais, as cidades potiguares 
já receberam R$ 45 milhões. RN recebeu R$ 10,3 milhões para promover medidas de contra a Covid-19

Investimento da União em ações contra a 
Covid-19 no RN é o segundo menor do NE
Mesmo sendo um dos estados com o maior registro de mortes por Covid-19 de todo o Nordeste, o Rio Grande do Norte teve 
a segunda menor transferência de recursos da União para as ações estaduais de combate  ao avanço do novo coronavírus

Levantamento

José Aldenir / Agora RN

O governo do Rio Grande do 
Norte define nesta segunda-feira 
(12) a organização social ou filan-
trópica que irá fazer a gestão do 
hospital de campanha na Arena 
das Dunas, em Natal. O prazo 
para apresentação de propostas 
das empresas encerrou na sexta-
-feira (10). Foram apresentados 
sete projetos que estão no prazo 
de avaliação pela equipe técnica 
da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap).

“Só após a análise é que iremos 
divulgar os resultados desse cha-
mamento. No total foram apresen-
tadas sete propostas que surgiram 
após o Termo de Ajustamento de 
Conduta que o Governo do Estado 
celebrou com o Ministério Público 
Estadual e Federal. Entendemos a 
urgência e emergência da situação 
e o Governo deve apresentar as 
informações e resultado no Diário 
Oficial na próxima segunda-feira 
(13)”, esclareceu Luciana Daltro, 
a assessora jurídica do Governo e 
também chefe da força-tarefa ad-
ministrativa de enfrentamento ao 
coronavírus.

O anúncio da organização res-
ponsável deveria ter acontecido no 
último dia 6. No entanto, na oca-
sião, apenas uma empresa apre-

sentou proposta para administrar 
o hospital de campanha, mesmo 
não atendendo aos requisitos 
propostos pelo Estado. Com isso, 
o prazo para recebimento de pro-
postas foi prorrogado até o dia 10.

Além disso, o governo estadual 
celebrou Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o Ministé-
rio Público do Estado do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) e o Ministério 
Público Federal (MPF). Com isso, 
foi aberta a possibilidade de con-
tratação de sociedade empresarial 

hospitalar, além de Organização 
Social ou Instituição filantrópica, 
originalmente previstos no Cha-
mamento Público Emergencial.

O contato do hospital de cam-
panha na Arena das Dunas está 
estimado em R$ 37 milhões. De 
acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde a capacidade prevista é 
de 100 leitos (50 para casos leves 
e 50 leitos de UTI para os pacien-
tes com quadros mais graves). A 
estrutura não será instalada no 
gramado da arena.

Estrutura do hospital de campanha terá custo de cerca de R$ 37 milhões 

Vencedor do contrato do hospital de 
campanha sai nesta segunda-feira

Arena das Dunas

José Aldenir/AgoraRN

Suspeitos por roubar testes ficam 
presos por tempo indeterminado

São Paulo

Prisão foi feita no último sábado (11)

Reprodução / TV Globo
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Ana Lourdes Bal
Repórter

 “Estou passando fome, sem 
ter de onde tirar nada”, diz José*, 
morador do bairro de Felipe Ca-
marão, zona Oeste de Natal. José 
não quis se identificar para não 
expor sua família, pois eles têm so-
frido preconceito: a irmã contraiu 
a Covid-19. Ele conta que é pres-
tador de serviços e foi dispensado 
quando começou a pandemia. 
“Essa é a realidade dos mais ne-
cessitados e desvalidos. Somos os 
mais sofridos, pois herdamos de 
nossos antepassados essa vida de 
sofrimento”, conta.

Com a chegada do coronavírus 
ao Rio Grande do Norte, as cida-
des pararam. Uma das recomen-
dações da Organização Mundial 
de Saúde para combate a doença 
é o isolamento social. Além disso, 
o Governo do Estado colocou me-
didas de restrição relacionadas à 
restrição de circulação de pessoas, 
suspendendo funcionamento de 

shoppings, restaurantes, bares, 
igrejas, academias, parques, mu-
seus, teatros, entre outros locais. 
“Algumas das pessoas de Felipe 
Camarão não estão respeitando 
o que recomendam os órgãos de 
saúde. Muitas pessoas daqui não 
tem renda fixa, a maioria tem em-
pregos informais. Ambulantes, do-
mésticas, borracheiro, mecânico, 
autônomo, padeiro”, explica ele.

Sobre as medidas de proteção 
contra a doença, ele diz que as 
pessoas não têm acesso a álcool 
em gel. “E muitas só tem água. 
Poucos têm sabão. Mas boa parte 
está evitando sair de casa e man-
tendo distâncias. Já os jovens sem 
aula, estão jogando bola e ficam 
aglomerados em esquinas e ruas. 
Tiveram que fechar uma quadra”, 
narra.

Recentemente,  irmã de José 
contraiu a Covid-19. “Não tenho 
proteção com uma paciente em 
casa com Covid-19, não me deram 
algum suporte para tratar isso, 
ela não está tomando nada”, ex-

plica. Ele diz não saber se contraiu 
a doença, mas ele e sua esposa 
tiveram sintomas de gripe (coriza, 
tosse, dor de garganta e no corpo).

Já em Mãe Luíza, bairro da zo-
na Leste de Natal, desde o dia 18 
de março, o presidente do Conse-
lho Comunitário e vice-presidente 

da área de Usuários do Conselho 
Municipal de Saúde, Jefferson 
Nascimento, iniciou um trabalho 
com um carro de som. Além de 
informar os sintomas do corona-
vírus, ele pediu que as pessoas 
começassem o distanciamento so-
cial e tentassem não se aproximar 

de pessoas que tivessem vindo de 
outros estados. Além do carro de 
som, Jefferson utilizou YouTube, 
Facebook, Instragram e grupos de 
WhatsApp para deixar a comuni-
dade de Mãe Luíza informada. “A 
maioria das pessoas ouviu o que 
eu pedi no carro de som e começa-
ram a ficar em quarentena desde 
o dia 19 de março. Mas alguns não 
levaram em consideração e con-
tinuam agindo de forma normal, 
como se nada estivesse aconte-
cendo. Estamos passando por um 
estado crítico, por uma pandemia. 
As pessoas só passam a acreditar 
quando acontece com elas”, conta.

Ele conta que realizou doações 
para 120 famílias e deixou de casa 
em casa. “Não deixei nem ninguém 
saber que haviam chegado essas 
cestas, para não termos aglome-
rações”, diz o líder. Ele havia feito 
um cadastro anteriormente e, em 
cima disso, entregou para os que 
mais precisavam.

*Nome fictício

Geladeira da casa de José*. Ele divide moradia com a irmã, que contraiu a Covid-19

A luta por sobrevivência nas periferias de 
Natal na batalha diária contra a Covid-19
Moradores de Felipe Camarão, Mãe Luíza e de Igapó falam de como batalham pela subsistência em tempos de isolamento 
social, da redução da renda e do medo causado por conta do avanço do novo coronavírus por toda a capital potiguar

Relatos

José Aldenir/AgoraRN

“É complicado, né? Mas acredi-
to que 65% da população de Igapó 
está cumprindo a quarentena”, diz 
João Batista, morador e líder co-
munitário do bairro de Igapó, zona 
Norte de Natal. “Mas infelizmen-
te, há alguns bancos e lotéricas, 
vemos aglomerações e filas. Todo 
mundo praticamente no mesmo 
espaço, sem cumprir o distancia-
mento”, conta.

“Depois da notícia de ontem 
[sobre as projeções do coronavírus 
no RN], as pessoas ficaram em 
pânico. Antes, elas já tinham me-
do de ser contaminadas. Isso daí 
já terminou de matar as pessoas 
aqui”, explica João.

Ele utiliza o grupos de What-
sApp para compartilhar informa-
ções e sempre solicita para que 
as pessoas não saiam de casa e se 
cuidem.

Dentro de casa, João tenta es-
tar sempre lavar as mãos e usar 
álcool em gel. “Fico imaginando 
aquelas pessoas que não tem con-
dições de comprar um álcool em 
gel. Hoje você vai comprar 500g de 
álcool em gel e é R$ 20, 30. Essas 
pessoas devem fazer o básico, la-
var os mãos. O álcool em gel mui-
tas vezes não existe”, explica.

AUXÍLIOS DURANTE A PANDEMIA
O Governo Federal iniciou es-

ta semana o pagamento do Auxílio 
Emergencial. O benefício é desti-
nado aos trabalhadores informais, 
Microempreendedores Individu-
ais (MEI), autônomos e desempre-
gados, e tem por objetivo fornecer 
proteção emergencial no período 
de enfrentamento à crise causada 
pela pandemia do coronavírus. O 
benefício no valor de R$ 600,00 
terá duração de três meses.

A secretária do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social 
do Estado (Sethas), Isis Oliveira, 
anunciou  que a pasta vai auxiliar 
na confecção de máscaras para 
doação. Os empreendimentos que 
aderirem à campanha vão rece-
ber tecido, linha e elástico para a 
fabricação de máscaras. 50% do 
que for produzido pelos empreen-
dimentos será destinado à Sethas 
para doação. 

O restante da produção ficará 
com os empreendimentos de eco-
nomia solidária para distribuição 

colaborativa no valor de R$ 1,00 já 
que os membros desses coletivos 
também são pessoas em situação 
de vulnerabilidade social.

Além disso, desde o dia 30 de 
março, as unidades do Programa 
Restaurante Popular de Natal, 
Mossoró, Parnamirim, Caicó e 
Macau estão oferecendo refeições 
gratuitas à população em situação 
de rua, refugiados e migrantes. 
Eles agora têm isenção da taxa 
simbólica cobrada nas refeições:  
R$ 1,00 cobrada nos almoços e R$ 
0,50 no Café Cidadão e na Sopa 
Cidadã (jantar).

A Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social de Natal (Sem-
tas) realizou ações relacionadas 
à população de Natal. Já foram 
abertos espaços para proteger os 
moradores de rua em unidades 
de ensino da rede municipal de 
educação. Também foi promovido 
o retorno da distribuição de sopa 
para pessoas em situação de rua.

A Semtas tembém iniciou o tra-
balho de entrega de cestas básicas 
para 400 famílias de ambulantes 
da Praia do Meio e do Forte; para 
50 famílias de carroceiros; para 5 
entidades do segmento LGBT; e 
para famílias de catadores de lixos 
atendidos pelos Centros de Refe-
rência e Assistência Social (CRAS) 
de Natal.

“Muitas vezes o álcool em gel não existe”
 Alguns ainda não levaram 
em consideração e continuam 
agindo de forma normal, 
como se nada estivesse 
acontecendo”

Jefferson Nascimento
Líder comunitário em Mãe Luíza

"
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Terminar o mês escolhendo quais boletos pagar. Essa virou a rotina de mi-
lhões de brasileiros que passaram a ganhar menos ou perderam a fonte de 
renda por causa da pandemia do novo coronavírus. Para reduzir o prejuí-

zo, o governo adiou e até suspendeu diversos pagamentos esse período. Tributos 
e obrigações, como o recolhimento das contribuições para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), ficarão para depois. Confira as principais medidas 
temporárias para aliviar o bolso em tempos de crise Anatel comunicou a operadoras telefônicas que não cortem o serviço de clientes

Confira pagamentos 
adiados ou suspensos 
durante pandemia
Desde o mês de março, em razão do avanço do coronavírus, o Governo 
Federal adiou e suspendeu diversos pagamentos. Medidas visam a 
diminuir impacto da Covid-19 sobre economia brasileira

Finanças
José Aldenir/AgoraRN

COMPRA DE 
MATERIAIS MÉDICOS
Redução a zero das alíquotas 
de importação para produtos 
de uso médico-hospitalar
Desoneração temporária 
de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para bens 
necessários ao combate ao 
Covid-19

CONTAS DE LUZ
As suspensões ou proibição 
de cortes de consumidores 
inadimplentes cabe a 
cada estado. No entanto, 
consumidores de baixa 
renda, que gastam até 220 
quilowatts-hora (kWh) por 
mês, estarão isentos de 
pagarem a conta de energia. 
O valor que as distribuidoras 
deixarão de receber será 
coberto com R$ 900 milhões 
de subsídio da Conta de 
Desenvolvimento Energético 
(CDE).

CONTAS DE TELEFONE
Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
comunicou a operadoras 
telefônicas que não cortem 
o serviço de clientes com 
contas em atraso. Serviços 
interrompidos deverão ser 
restabelecidos em até 24 
horas. Decisão atende a 
liminares da 12ª Vara Cível 
Federal em São Paulo que 
valem para todo o país. A 

agência tentou recorrer das 
decisões, mas perdeu.

DÍVIDAS EM BANCOS
Autorizados por uma resolução 
do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), os cinco 
principais bancos do país – 
Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, 
Itaú Unibanco e Santander – 
abriram renegociações para 
prorrogarem vencimentos de 
dívidas por até 60 dias.

RENEGOCIAÇÃO NÃO 
VALE PARA CHEQUE ESPECIAL
E CARTÃO DE CRÉDITO.
Clientes precisam estar atentos 
para juros e multas. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), é 
preciso verificar se o banco 
está propondo uma pausa no 
contrato, sem cobrança de 
juros durante a suspensão, ter 
cuidado com o acúmulo de 
parcelas vencidas e a vencer e 
perguntar se haverá impacto 
na pontuação de crédito do 
cliente.

FINANCIAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS DA CAIXA
Caixa Econômica Federal 
anunciou pausa de 90 dias os 
contratos de financiamento 
habitacional, para clientes 
adimplentes ou com até duas 
parcelas em atraso, incluindo 
os contratos em obra. Quem 

tinha pedido dois meses de 
prorrogação terá a medida 
ampliada automaticamente 
para três meses.

.Clientes que usam o FGTS para 
pagar parte das parcelas do 
financiamento poderão pedir 
a suspensão do pagamento da 
parte da prestação não coberta 
pelo fundo por 90 dias.

.Clientes adimplentes ou com 
até duas prestações em atraso 
podem pedir a redução do 
valor da parcela por 90 dias.

.Carência de 180 dias para 
contratos de financiamento de 
imóveis novos.

PESSOAS FÍSICAS
.Adiamento, por dois meses, do 
prazo de entrega da declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física e do pagamento da 
primeira cota ou cota única. A 
data passou de 30 de abril para 
30 de junho.

.O cronograma de restituições, 
de maio a setembro, está 
mantido.

.Suspensão, por 90 dias, do 
Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) para 
empréstimos. Imposto deixará 
de ser cobrado de abril a 
junho, injetando R$ 7 bilhões 
na economia.

MUDANÇAS



Na contramão do que dizem 
especialistas, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) afirmou 
neste domingo (12) que o novo coro-
navírus parece estar indo embora 
do País.

“Parece que está começando a 
ir embora essa questão do vírus, 
mas está chegando e batendo forte 
a questão do desemprego “, afirmou 
o presidente em uma videoconfe-
rência com líderes religiosas em 
comemoração à Páscoa.

Em uma fala de dez minutos, 
o presidente repetiu o que vem fa-
zendo desde o chegada do vírus no 
país: equiparar a pandemia com o 
desemprego.

Apesar da afirmação de Bolso-
naro, de que haveria um arrefeci-
mento da crise de saúde, o Brasil 
registrou 99 mortes de sábado (11) 
para domingo, totalizando 1.223 
óbitos pelo novo coronavírus, se-
gundo dados do Ministério da Saú-
de.

Há pelo menos 22.169 casos 
confirmados da nova doença no 
Brasil. Autoridades têm chamado 
atenção para a possibilidade de 
subnotificação devido à falta de 
testes no país.

A pasta prevê um pico da Co-
vid-19 entre fim de abril e início 
de maio para estados com índices 
de contaminação mais avançados. 
Já para o país, de forma geral, esse 
ápice é esperado para junho.

A declaração também contraria 
um artigo científico escrito por pes-
quisadores brasileiros e por integran-
tes do Ministério da Saúde.

O texto, publicado na Revista 
da Sociedade Brasileira de Medi-
cina Tropical, menciona um pico 
do novo coronavírus entre abril e 
maio e que a crise deve se estender 
ao menos até meados de setembro.

Os autores afirmam que o ou-
tono está chegando e que nessa es-
tação e no inverno aumenta a in-
cidência de doenças respiratórias.

São eles pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Mato Gros-
so do Sul, da Fundação Oswaldo 
Cruz, Universidade do Estado do 

Amazonas, Fundação de Medici-
na Tropical Doutor Heitor Vieira 
Dourado e profissionais do Minis-
tério da Saúde.

Na transmissão ao vivo deste 
domingo, Bolsonaro disse que vem 
repetindo há 40 dias que o Brasil 
tem dois problemas a serem en-
frentados: o vírus e o desemprego.

A OMS (Organização Mundial 
da Saúde) decretou há pouco mais 
de um mês, em 11 de março, que 
trata-se de uma pandemia.

O Brasil registrou seu primei-
ro caso em 26 de fevereiro e a pri-
meira morte em 17 de março. Há 
infecções confirmadas em todas as 
unidades da federação.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte vai implantar adicional de 
insalubridade no valor de 40% aos 
profissionais da Saúde das unida-
des hospitalares do Estado e a si-
tuação do processo de Chamamen-
to Público para implementação e 
gestão do hospital de campanha, a 
ser construído na Arena das Du-
nas.

 “Será implantado para todos 
os trabalhadores da saúde que 
estão nas unidades hospitalares 
do Estado, na linha de frente na 
atenção ao paciente, o adicional de 
insalubridade no valor de 40%. Co-
mo reconhecimento pela dedicação 
e empenho desses trabalhadores”, 
detalhou o secretário estadual de 
Saúde, Cipriano Maia.

Durante o período da pande-
mia, todos os profissionais das 
unidades hospitalares, incluindo 
os que têm contrato temporário, 
que desempenhem atividade na 
assistência direta ao paciente re-
ceberão o auxílio insalubridade 
em seu teto máximo, 40%. 

Já os que trabalham em fun-
ções administrativas nessas uni-
dades receberão 20%. A exceção 
é para os profissionais que, por 
pertencerem ao grupo de risco da 
doença, estão em teletrabalho (ho-
me office).

A portaria que regulamen-
tará o auxílio nesse contexto da 
Covid-19 será publicada na pró-
xima semana e a previsão é que 
os servidores passem a receber o 

benefício no salário de maio, mas 
retroativo a abril, uma vez que os 
salários deste mês já foram pagos. 

Após o período da pandemia, 
volta a ser a porcentagem de insa-
lubridade em acordo com a unida-
de de atuação.

Ele enfatizou ainda que o be-
nefício é uma forma de agradeci-
mento e demonstração de todo tra-
balho e esforço que o Estado tem 
desenvolvido em defesa da vida. 

“Agradecemos a todos pela so-
lidariedade, apoio, compromisso 
e empenho no enfrentamento da 
epidemia, desde os trabalhadores 
da saúde que estão na ponta e to-
dos que tem apoiado e colaborado 
com as ações do Governo”, encer-
rou Cipriano.

Bolsonaro participa de live de Páscoa com líderes religiosos neste domingo (12)

Bolsonaro diverge de especialistas
e diz que vírus está “indo embora”

Profissionais da saúde no RN terão 
direito a 40% de insalubridade

Em uma fala de dez minutos, o presidente repetiu o que vem fazendo 
desde o chegada do vírus no país: equiparar pandemia com desemprego

Coronavírus

Benefício
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Canal 1
Record voltará ao Marrocos para 
retomar gravações de ‘Gênesis’ 

A Record e a parceira Casablanca foram obrigadas a deixar 
o Marrocos às pressas, em meio a um cenário conturbado por 
causa do novo coronavírus.

E com isso os trabalhos foram interrompidos, sem a oportu-
nidade de cumprir o roteiro estabelecido.

Mas a ideia, assim que a pandemia der uma trégua e o país 
autorizar entrada de estrangeiros, é viajar novamente e produ-
zir o material que ficou faltando.

Vale ressaltar que a cidade de Ouarzazate, onde a Record 
centralizou seus trabalhos, é conhecida como a Hollywood mar-
roquina e um dos grandes destaques turísticos da região sul do 
Marrocos.

Um território, aliás, bastante procurado por renomados cine-
astas e palco de filmes e séries como “Gladiador”, “Alexandre”, 
“Asterix e Obelix”, “Babel”, “A Múmia”, “Príncipe da Pérsia”, 
“Kingdom of Heaven” e “Game of Thrones”.

“Gênesis”, ainda com estreia indefinida, vai reunir mais de 
200 atores em diferentes fases num total de 150 capítulos.

FUTEBOL NA BAND
Compostela e Barcelona, 

pelo campeonato espanhol em 
1996, foi definido para exibição 
da Band, domingo próximo, na 
faixa “Você Torceu Aqui”. Jogo 
teve um golaço histórico de 
Ronaldo Fenômeno.

Mas nada de áudio original. 
É aquela “cozinha”, coisa fria de 
estúdio.

LEMBRA?
Sabe aquela história do 

“cenário virtual” que o SBT 
resolveu criar?

Pois bem, os diretores de 
diversos programas passaram 
a se envolver com isso e mesmo 
operando em home office, 
gravaram algumas pessoas com 
reações diferentes.

 
Diante disso
Já com um material em 

estoque, a direção do SBT está 
pensando em voltar, aos poucos, 
com alguns programas.

Por exemplo, “Ratinho” e 
“Domingo Legal”. Alguns testes 
serão realizados, mas nada será 
levado ao ar antes do dia 22.

TUDO PARADO De volta à 
Record após “O Tempo Não 
Para”(Globo), Talita Younan 
viverá a personagem Liba, grande 
amor de Ninrode (Pablo Morais), 
na terceira fase de “Gênesis”. 
A relação despertará o ciúme 
doentio de Semíramis (Francisca 
Queiroz).“Gênesis” aguarda o 
fim da crise do coronavírus para 
retomar gravações.

Blad Meneghel/ Record TV

nEm função da quarentena 
e assim como outros, Pedro 
Bial ganhou novo período de 
férias na Globo que não estava 
contando...

nCom as gravações do 
“Conversa” interrompidas desde 
dezembro, ainda não é possível 
saber quando serão retomadas.

nAmaury Junior também 
foi obrigado a fechar 

temporariamente os seus 
escritórios e estúdios...

nEle e toda a equipe do 
programa seguem operando em 
home office.

nNa segunda temporada da 
série “Aruanas”, produção da 
Globoplay, Lázaro Ramos viverá 
um prefeito que ambiciona 
chegar à presidência da 
República...

Bate-Rebate

SUCESSO
Louvável o esforço de alguns 

cantores, cantoras e duplas 
sertanejas em apresentar lives, 
ao vivo, atingindo elevado 
número de acessos simultâneos.

Com os shows paralisados e, 
já de muito tempo, sem maiores 
oportunidades na TV, é um novo 
caminho que se abre.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LATICÍNIO SANTA LUZIA LTDA, CNPJ:00.652.618/0001-36, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada, para uma Indústria (Laticínio), localizada na Av. Vereador G. Sampaio, S/N, Bairro Riacho do Meio, 
59.900-000, Pau dos Ferros/RN.

 
Antônio Ithavi Neri Fernandes Oliveira

Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA PIAUÍ 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 30.321.883/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Operação para o Parque Eólico Vila Piauí I, localizado em Vila Piauí, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

 
EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA PIAUÍ 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 30.311.116/0001-02, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Operação para o Parque Eólico Vila Piauí II, localizado em Vila Piauí, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

 
EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILA PIAUÍ 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 30.311.141/0001-96, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Operação para o Parque Eólico Vila Piauí III, localizado em Vila Piauí, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

 
EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA RIO GRANDE DO NORTE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 29.320.977/0001-
78, 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 06 de Março de 2026, em favor do empreendimento 
Parque Eólico Vila Rio Grande do Norte II, localizado na Zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

Considerado uma lenda da 
Fórmula 1, mesmo sem ter sido 
campeão da principal categoria do 
automobilismo mundial, o britâ-
nico Stirling Moss morreu neste 
domingo de Páscoa, aos 90 anos. 
Segundo sua esposa, Susie Moss, 
ele faleceu em paz em sua casa, em 
Londres.

“Foi apenas mais uma volta, ele 
apenas fechou os olhos”, disse Susie 
ao site oficial de Moss. O ex-piloto 
passou 134 dias no hospital depois 
de sofrer uma grave infecção no 
peito enquanto estava de férias em 
Cingapura em dezembro de 2016.

O último registro de Stirling 
Moss com um carro de Fórmula 
1 aconteceu em Goodwood, na In-
glaterra, em 2016. Depois disso, os 
problemas de saúde se agravaram 
e o britânico decidiu se retirar das 
aparições públicas em janeiro de 
2018.

Moss, que completou 90 anos 
em setembro de 2019, ficou conhe-
cido como um dos maiores pilotos 
da história da Fórmula 1 que nun-
ca conquistou um título da catego-
ria. Em sua trajetória, ele venceu 

16 corridas e foi vice-campeão 
mundial por quatro vezes segui-
das, entre 1955 e 1958.

“Espero continuar sendo descri-
to como o maior piloto que nunca 
venceu o campeonato mundial, 
mas isso realmente não impor-
ta”, disse Moss depois de perder 
a chance de ser campeão em 1959 
após um problema em seu carro na 
corrida final. “O mais importante 
para mim foi ganhar o respeito dos 
outros pilotos e eu acho que conse-
gui isso”.

Moss competiu na chamada 
era de ouro da Fórmula 1, em que 
ainda corriam pilotos como Mike 
Hawthorn e Juan Manuel Fangio, 
argentino pentacampeão mundial 
que foi companheiro de Mercedes 
do britânico por uma temporada.

Nas pistas, Moss foi um piloto 
destemido, extremamente com-
petitivo e que colocava o carro no 
limite. Sua carreira foi abreviada 
e terminou quando tinha 31 anos, 
após um acidente grave que o dei-
xou em coma por um mês em abril 
de 1962.

Depois de se aposentar das pis-

tas, Moss tornou-se um empresário 
de sucesso, vendendo propriedades 
e trabalhando como consultor de 
fabricantes de automóveis. Tinha 
uma vida reservada. O ex-piloto 
foi indicado ao Hall da Fama do 
automobilismo mundial e recebeu 
a honraria de Cavaleiro do Império 
Britânico.

Personalidades do automobilis-
mo mundial, como o finlandês Valt-
teri Bottas, da Mercedes, e grandes 
escuderias da Fórmula 1 lamenta-
ram a morte de Moss e prestaram 
solidariedade à família.

“Hoje, o mundo dos esportes 
perdeu não apenas um ícone, mas 
um cavalheiro. A equipe e a família 
Mercedes perdeu um grande amigo 
Nós sentiremos sua falta, Sir Stir-
ling”, escreveu a Mercedes.

“Todos na McLaren sentem a 
perda de uma lenda do nosso es-
porte, Sir Stirling Moss. Um com-
petidor prodígio, piloto talentoso e 
grande cavalheiro, ele deixa uma 
incrível marca de grandeza na his-
tória do automobilismo internacio-
nal. Condolências para a família”, 
afirmou a McLaren.

Último registro de Stirling Moss com um carro de Fórmula 1 aconteceu em Goodwood, na Inglaterra, em 2016. Em sua trajetória, ele venceu 16 corridas e foi vice-campeão mundial entre 1955 e 1958

Lenda da Fórmula 1, Stirling Moss 
morre em Londres aos 90 anos
Considerado um dos grandes nomes da categoria, mesmo sem ter sido 
campeão, o britânico Stirling Moss morreu neste domingo de Páscoa

Memória

Reprodução / AutoSport

Acelino Popó Freitas arreca-
dou R$ 90 mil com o leilão de seu 
cinturão mundial. O anúncio foi 
feito, neste domingo, pelo próprio 
tetracampeão mundial em um 
vídeo nas redes sociais. O lance 
inicial foi de R$ 20 mil.

“É com muito carinho que eu 
passo esse cinturão para Andre 
Cavalcante, dono de uma empre-
sa de energia solar, de Recife. Ele 
está ajudando muita gente, muita 

família. Muito obrigado mesmo. 
Que ele possa guardar com muito 
carinho, como eu guardei. Tem 
muita gente passando dificuldade 
e essa foi minha forma de ajudar”, 
disse o ex-campeão dos superpe-
nas e leves, bastante emocionado.

Desde o início da pandemia, 
Popó tem participado de várias 
ações na busca de ajuda para as 
pessoas, principalmente em Sal-
vador, onde mora.

O cinturão da AMB foi con-
quistado em 2002, quando o lu-
tador baiano derrotou o cubano 
Joel Casamayor, por pontos, em 
Las Vegas. Popó foi campeão pe-
la primeira vez em 1999, quando 
ganhou o título dos superpenas 
da Organização Mundial de Boxe. 
Em 2002, unificou os títulos, ao 
bater Casamayor. Subiu de cate-
goria e foi campeão dos leves em 
2004. Repetiu a dose em 2006.

Popó leiloa cinturão por R$ 90 mil
Covid-19
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
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                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. DANIEL BENEDETTI, argentino, solteiro, turismólogo, portador do CPF/MF n° 718.685.544-06, Identidade 
Argentina - Mercosur n° 34.403.089, residente e domiciliado na Rua do Mirante, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, 
com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Mirante, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 96,86m² (noventa e seis metros e oitenta e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.005.03.0632.0000.6, e sequencial número 1.000243.0, CEP: 
59.178-000.     Tendo as seguintes descrição do perímetro:- limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 5,94m, com a 
Rua do Mirante;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 16,95m, com o Sr. José Florêncio da Silva;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 
com 6,13m, com o Sr. Luiz Maciel Costa da Silva;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 16,16m, com a Sra. Sônia Maria 
Ferreira Soares de Souza. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 399.900,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de 
que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 13.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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