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General Girão diz 
estar curado do 
novo coronavírus

STF vai revisar
MP que autoriza 
corte de salários

Em uma publicação no Twitter, 
o parlamentar apresentou um 
exame com resultado negativo 
para o vírus e agradeceu pelo 
apoio recebido na doença

Ministro Ricardo Lewandowski 
decidiu nesta segunda-feira 
que alterações na jornada e 
nas remunerações depende de 
manifestação dos sindicatos

Covid-19 03 Trabalho 02

Cleia Viana / Câmara dos Deputados Carlos Moura / STF
Na Via Costeira 07

Hospital de campanha abre em 10 dias
Secretaria de Saúde de Natal ainda aguarda a chega de equipamentos 
hospitalares para iniciar a operação da estrutura, que terá 100 leitos

TRT / Divulgação

Transferências de verbas federais
para o RN caem 37% em março

Levantamento 06

Rio Grande do Norte recebeu mais de R$ 395 milhões em março deste ano, contra os R$ 632 milhões de fevereiro passado,
mas Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças acredita que a redução é natural e espera redução ainda maior em abril

Assembleia do RN 
põe em votação 18 
decretos municipais
Procedimento é necessário para 
que municípios fiquem autorizados 
a extrapolar limites fiscais

Calamidade 03

AGN oferece crédito 
com taxas especiais 
para cadeia turística
Valores financiáveis chegam até R$ 
400 mil, podem ter carência de até 
24 meses para começar a pagar

Incentivo 03

Ministério da 
Educação autoriza 
antecipar formatura
Regra vale para instituições federais 
de ensino. Estudantes deverão ter 
cumprido ao menos 75% do curso

Profissionais da saúde 04

Entidade recebe 
denúncias de falta 
de EPIs em hospitais
80% dos médicos potiguares que 
enviaram relatos para a entidade 
afirmaram que faltam máscaras

Segurança 07

Casos confirmados 
no RN sobem para 
246, aponta Sesap
Atualmente, 22 municípios do Rio 
Grande do Norte registram casos 
confirmados da doença

Coronavírus 05

Justiça do Trabalho cedeu formalmente as instalações do Hotel Parque da Costeira para a Prefeitura até o fim da pandemia
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Dois cientistas voltam 
no tempo para tentar 
proteger um projeto 
secreto e fi cam presos 

na máquina do tempo, viajando 
e vivendo diversas aventuras 
no passado e no futuro. Esta é a 
sinopse ultra resumida de uma 
série de televisão que fez muito 
sucesso nos anos de 1960.

A história mostra dois 
cientistas atléticos e bons de briga, 
monitorados em sua viagem pelo 
tempo por cientistas com jalecos 
brancos, submissos às ordens de 
um general que sempre metia o 
bedelho no trabalho deles quando 
bem entendesse.

Quando jovem, é provável que 
o presidente Jair Bolsonaro tenha 
até se infl uenciado pelo conteúdo 
da série, a julgar pelas decisões 
que vem tomando agora diante da 
mais grave crise de saúde pública 
do mundo desde a chamada gripe 
espanhola, de 1918.

Igualzinho ao general da série 
americana, o capitão Bolsonaro 
não admite que reles cientistas 
se imponham à sua autoridade, 
colocando-se assim como um totem 
a ser adorado, reverenciado e 
obedecido.  

Em meio à pandemia de 

Covid-19, a exemplo do que faria 
o personagem fardado de Túnel 
do Tempo, Bolsonaro se apegou 
à urgência de transformar a 
cloroquina e a hidroxicloroquina 
na panaceia para todos os males, 
acreditando piamente nessa 
solução.

A urgência em encontrar 
respostas à crise sanitária não só 
tem levado governos, médicos e 
até cientistas a tirar conclusões 
precipitadas acerca de teorias 
ainda frágeis como injetaram no 
capitão, que virou presidente, o 
espírito de um general com plenos 
poderes sobre a ciência.

Foi imbuído desse personagem, 
abençoado pelo Divino, que 
Bolsonaro convocou recentemente 
médicos a seu gabinete, ouvindo 
exclusivamente o que lhe 

agradava e deletando qualquer 
referência desagradável como, por 
exemplo, os apoios ao isolamento 
comunitário.

Agora, resolveu reviver uma 
espécie de culto à personalidade, 
apegando-se mais do que nunca 
à caneta conquistada nas eleições 
que o levaram ao posto de maior 
importância no País. E, como 
dizia a personagem Lady Kate 
da televisão (“tô podendo!”), 
enquadrar qualquer um que ouse 
se interpor à sua autoridade.   

Dentro desse contexto, demitir 
seu ministro da Saúde foi apenas 
um mero detalhe. Talvez não faça 
isso agora. Ou faça (sabe Deus). 
Mas o fato é que o processo de 
humilhação de Luiz Henrique 
Mandetta já começou, a despeito 
das inúmeras demonstrações de 
apoio do Congresso e de grande 
parte da população.

Certo é que o recado parece 
ter calado fundo em ministros 
como Sérgio Moro, da Justiça, 
que deu para acender vela para 
dois santos: ciência pela manhã, 
Bolsonaro à tarde.

Triste país este que, apesar 
de todo o sofrimento em que se 
vê mergulhado, ainda enfrenta a 
infâmia de seus governantes.

Que país é este?

EDITORIAL
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NOTAS & INFORMES
BUROCRACIA

A decisão do ministro do 
STF Ricardo Lewandowski, de 
condicionar a redução de salários 
e jornadas ao aval dos sindicatos, 
é totalmente desconectada da 
realidade, que exige decisões 
urgentes e imediatas para preservar 
empregos. A decisão do ministro só 
burocratiza algo que já emperrado 
por si só.

PUBLICIDADE NA CRISE I
Mais da metade (53%) dos 

brasileiros prefere que as empresas 
comuniquem suas ações durante a 
pandemia do novo coronavírus por 
meios consolidados, como jornal, 
TV e rádio, mostra pesquisa da 
Edelman divulgada nesta segunda-
feira (6). O relatório ouviu 12 mil 
pessoas de 12 países para avaliar 
a confi ança nas marcas durante a 
epidemia da Covid-19.

PUBLICIDADE NA CRISE II
A conclusão é que este é 

o momento para as marcas 
aparecerem em vez de se 
omitirem. Dentre todas as mídias, 
os veículos de comunicação 
nacionais e locais só apareceram 
atrás dos sites das marcas na 
avaliação sobre a credibilidade de 

O Ministério Público Federal em Belém (PA) moveu 
uma ação contra “discursos contraditórios” do 
governo Jair Bolsonaro em relação a políticas de 

enfrentamento ao coronavírus. A ação pede que o perfi l do 
presidente e os canais ofi ciais de comunicação do governo 
sejam obrigados a publicar “orientações e indicações 
sobre a necessidade imprescindível de isolamento 
social” durante a pandemia. A ação pede que a Justiça 
indique às “autoridades públicas que observem, em suas 
manifestações, as diretrizes da OMS e dos órgãos técnicos 
e científi cos do Ministério da Saúde”.

Discursos contraditórios

um conteúdo corporativo.

EU QUERO
O governador de Goiás, Ronaldo 

Caiado (DEM), afi rmou nesta 
segunda (6) que, se Luiz Henrique 
Mandetta for demitido, ele será 
contratado como secretário de 
Saúde de seu estado. “É inaceitável, 
inadmissível que uma pessoa com 
a competência e know how do 
Mandetta vá pra casa”, disse Caiado 
à Folha de São Paulo.

MANDETTA POTIGUAR I
O deputado estadual George 

Soares (PL), líder do governo 

Fátima Bezerra na Assembleia 
Legislativa, apresentou um projeto 
de lei sugerindo o título de cidadão 
norte-rio-grandense ao ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

MANDETTA POTIGUAR II
“O ministro Mandetta tem 

se empenhado muito na luta ao 
combate da Covid-19, apresentando 
fl uxo de decisões e medidas rápidas, 
buscando de todas as formas 
diligências para que os estados 
e municípios estejam dotados de 
recursos nessa verdadeira crise de 
saúde pública nacional”, justifi cou o 
parlamentar.

A
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O ministro Ricar-
do Lewandowski, do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu 
nesta segunda-feira (6) 
que os acordos de re-
dução de salário e jor-
nada de funcionários 
de empresas privadas 
apenas terão validade 
após a manifestação de 
sindicatos. A medida 
faz parte do Programa 
Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e 
da Renda para evitar 
com que as empresas 
demitam durante o 
período da crise provo-
cada pelo novo corona-
vírus. Se os sindicatos 
não se manifestarem, o acordo fi ca valendo.

“Tudo indica que a celebração de acordos individuais ‘de 
redução da jornada de trabalho e redução de salário ou de sus-
pensão temporária de trabalho’, cogitados na medida provisó-
ria, sem a participação dos sindicatos de trabalhadores na ne-
gociação, parece ir de encontro ao disposto na Constituição”, 
escreveu o ministro, que submeteu a decisão para referendo 
do plenário do STF.

Para Lewandowski, para se dar um mínimo de efetivi-
dade ao acordo, é preciso que os sindicatos sejam comunica-
dos. “E a melhor forma de fazê-lo, a meu sentir, consiste em 
interpretar o texto da medida provisória, aqui contestada, 
no sentido de que os ‘acordos individuais’ somente se con-
validarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos plenos, 
após a manifestação dos sindicatos dos empregados”, con-
cluiu Lewandowski.

O ministro frisou no despacho que a eventual inércia de 
sindicatos representará, na prática, uma “anuência” com o 
acordado pelas partes. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo 
apurou, dentro do governo, a avaliação era a de que a decisão 
de Lewandowksi “poderia ser pior”, como suspender dispositi-
vos da medida provisória.

O programa do governo federal prevê a preservação do 
valor do salário-hora dos trabalhadores e estabelece que as 
reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% ou de 70%. 
Porcentagens diferentes dessas terão que ser acordadas em 
negociação coletiva.

Supremo vai revisar MP
sobre redução de salário
Ministro disse que mudanças nos salários 
precisam ser avalizadas pelos sindicatos

Decisão

Ministro Ricardo Lewandowski, do STF

Carlos Moura / STF
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte vai analisar 
nesta terça-feira (7) projetos que 
validam decretos de calamida-
de pública em 18 municípios do 
Estado. De acordo com a Casa, o 
procedimento é necessário para 
que os municípios fi quem autori-
zados a extrapolar, se for o caso, 
limites estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A aná-
lise pela Assembleia, mesmo se 
tratando de decretos municipais, 
está prevista no artigo 65 da lei 
federal.

A sessão de hoje será com 
votação remota. “A nova ferra-
menta vai facilitar o trabalho dos 
legisladores no período de pande-
mia do novo coronavírus que tem 
como efeito o isolamento social. 
O sistema permitirá continuida-
de do trabalho dos parlamenta-
res do Rio Grande do Norte, sem 
prejuízo ao poder público”, expli-
cou o presidente da Assembleia 
Legislativa do RN, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB).

Os municípios que editaram 
decretos de calamidade pública 
e que enviaram a documentação 
exigida pela Assembleia foram: 
Apodi, Serra Caiada, Ceará Mi-
rim, Extremoz, São Rafael, Pau 
dos Ferros, Santa Cruz, Serra do 
Mel, Doutor Severiano, São José 
do Campestre, Monte das Game-
leiras, Umarizal, Baía Formosa, 
Afonso Bezerra, Barcelona, San-

tana do Matos, Campo Redondo e 
Lagoa de Pedras. Os prefeitos des-
ses municípios editaram decretos 
de calamidade pública em razão 
da pandemia do novo coronavírus.

A governadora Fátima Bezer-
ra também já editou um decreto 
de calamidade pública para o Es-
tado, e a Assembleia já aprovou.

“O Sistema de Deliberação 
Remota (SDR) é um mecanismo 

implementado a fi m de permitir a 
boa condução dos trabalhos legis-
lativos durante o período de isola-
mento social imposto pela pande-
mia da Covid-19. Possibilitará que 
a Assembleia Legislativa delibere 
matérias inadiáveis para o Estado 
do Rio Grande do Norte”, afi rmou 
a diretora legislativa da ALRN, 
Tatiana Mendes Cunha.

A diretora afi rma que, com a 
aprovação da Assembleia, “cada 
município terá maior segurança 
jurídica e liberdade para planejar 
e executar as medidas necessárias 
ao enfrentamento da crise sanitá-
ria que atravessamos”.

Os projetos de decretos legisla-
tivos são apreciados e consequen-
temente aprovados ou rejeitados. 
Após essa etapa, a Assembleia 
elabora o decreto e publica no Di-
ário Ofi cial Eletrônico. Para tra-
mitação dos expedientes a Assem-
bleia Legislativa disponibilizou o 
e-mail secleg@al.rn.leg.br, através 
do qual a documentação pode ser 
remetida pelos municípios.

Mesmo sendo municipais, decretos precisam de aval da Assembleia Legislativa

Decretos de calamidade em 18 
municípios vão à votação na AL
De acordo com a Casa, o procedimento é necessário para que os municípios fiquem autorizados
a extrapolar, se for a necessidade, limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Sessão remota

Eduardo Maia / ALRN

O deputado federal General 
Girão (PSL-RN) disse nesta se-
gunda-feira (6) que está curado da 
Covid-19, infecção causada pelo 
novo coronavírus. Em uma pu-
blicação no Twitter, o parlamen-
tar apresentou um exame com 
resultado negativo para o vírus 
e agradeceu pelo apoio recebido 
desde que foi diagnosticado com a 
doença.

“Eu estou curado da Covid-19. 
Muito obrigado pelo apoio de to-
dos! Seguiremos na missão de aju-
dar o Brasil a vencer essa guerra! 
Brasil Acima de Tudo!”, escreveu 
o deputado, que, por ter 64 anos, 
está no grupo de risco para a in-
fecção.

O parlamentar revelou que es-
tava com o novo coronavírus no dia 
20 de março. Dois dias depois, ele 
chegou a ser internado na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) de 
um hospital particular de Brasí-
lia. De acordo com sua assessoria, 
a internação foi por “cautela”, já 

que ele se submeteu a uma cirur-
gia cardíaca no ano passado. Em 
nenhum momento ele apresentou 
febre ou difi culdade para respirar. 
No dia 24, ele recebeu alta.

Nesta segunda-feira, chegou 
a 12.056 o número de casos con-
fi rmados do novo coronavírus no 
País, com 553 mortes. A taxa de 
letalidade está em 4,6%.

Parlamentar apresentou no Twitter um exame com resultado negativo para o vírus

General Girão diz estar curado
da Covid-19 e agradece apoio

Coronavírus

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

O ministro Luis Felipe 
Salomão, do Tribunal Su-
perior Eleitoral, negou um 
pedido do partido Novo para 
destinar recursos do fundo 
partidário para o combate 
ao novo coronavírus. A ação 
cautelar foi movida pela sigla 
em processo de consulta feita 
à Corte em fevereiro do ano 
passado, ainda não respondi-
da pelo plenário do tribunal.

À época, o Novo perguntou, 
em situação hipotética, se par-
tidos políticos podem devolver 
a integralidade dos recursos 
obtidos do Fundo Partidário 
para o Tesouro Nacional. O 
questionamento era motivado 
pelo regulamento interno do 
partido, que prega pela dis-
pensa de recursos públicos em 
campanhas eleitorais. Agora, 
o pedido foi reforçado.

Segundo o ministro Sa-
lomão, o pedido não pode ser 
atendido por se tratar de uma 
situação específica e concreta 
em meio a uma consulta ad-
ministrativa que ainda não foi 
respondida, tendo como funda-
mento “incerta e futura resposta 
positiva” aos questionamentos.

Ministro do TSE 
nega deslocar 
fundo partidário 
para o coronavírus

Justiça

Micro, pequenas e médias em-
presas com atuação relacionada 
à cadeia produtiva do setor do 
turismo já podem buscar a Agên-
cia de Fomento do Rio Grande do 
Norte (AGN-RN) para ter acesso 
a recursos através de linha de 
crédito com condições especiais. 
O novo instrumento surge como 
uma alternativa em meio à crise 
no setor provocada pela pande-
mia do novo coronavírus.

A nova linha oferece crédito 
competitivo, preferencialmente, 
as micro, pequenas e médias em-
presas legalmente constituídas 
e estabelecidas no setor turísti-
co, como forma de gerar renda e 
preservar a oferta de empregos, 
além de promover o seu desenvol-
vimento no estado. Os recursos 
são do Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur), ligado ao Ministério 
do Turismo.

Os valores fi nanciáveis chegam 
até R$ 400 mil, podem ter carência 
de até 24 meses para começar a 
pagar e um prazo de parcelamento 
que pode chegar até 42 meses. As 

condições de prazo, juros, carência 
e limite de fi nanciamento variam 
de acordo com o perfi l do empreen-
dimento e da natureza do investi-
mento, seja capital de giro, obras 
ou bens a serem adquiridos.

Em razão do momento crítico 
pelo qual passa o setor, os fi nancia-
mentos para capital de giro contra-
tados até 17 de junho terão juros 
de apenas 5% ao ano + o INPC do 
período. As operações realizadas 
posteriormente terão juros de 7% 
ao ano + INPC.

AGN oferece crédito com taxas 
especiais para cadeia turística

Incentivo

Via Costeira: polo do setor hoteleiro

José Aldenir / Agora RN
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O Ministério da Educação au-
torizou a formatura de alunos dos 
cursos de medicina, enfermagem, 
farmácia e fi sioterapia, exclusiva-
mente para atuação desses pro-
fi ssionais nas ações de combate à 
pandemia do novo coronavírus. A 
Portaria nº 374/2020 foi publicada 
hoje (6) no Diário Ofi cial da União.

A medida vale para instituições 
federais de ensino e tem caráter 
excepcional, enquanto durar a si-
tuação de emergência de saúde pú-
blica. Para antecipar a colação de 
grau, os alunos precisam ter cum-
prido 75% da carga horária pre-
vista para o período de internato 
médico ou estágio supervisionado.

O internato médico é o período 
de dois anos de estágio curricular 
obrigatório para os estudantes de 
medicina. Já o estágio obrigatório 

supervisionado para os cursos de 
enfermagem, farmácia e fi siote-
rapia equivalente a 20% da carga 
horária total do curso.

De acordo com a portaria, a car-
ga horária dedicada pelos profi s-
sionais no esforço de contenção da 
pandemia deverá ser computada 
pelas instituições de ensino para 
complementação das horas devi-
das de estágio obrigatório, para a 
obtenção do registro profi ssional 
defi nitivo. A atuação dos profi ssio-
nais também será bonifi cada, uma 
única vez, com o acréscimo de 10% 
na nota fi nal do processo de seleção 
pública para o ingresso nos progra-
mas de residência.

Na semana passada, o governo 
encaminhou ao Congresso a Medi-
da Provisória (MP) nº 934/2020 que 
estabelece normas excepcionais so-

bre o ano letivo da educação básica 
e do ensino superior. 

No Rio Grande do Norte, para 
reforçar as medidas de combate à 
pandemia do novo Coronavírus, o 
Governo do Estado publicou nesta 
segunda-feira (06), em edição ex-
traordinária do Diário Ofi cial do 
Estado (DOE), decreto que autori-
za a conclusão dos estudos acadê-
micos de estudantes de graduação 
em Medicina e de Enfermagem 
da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (UERN).

O decreto atende ao disposto 
na MP 934 que dispõem sobre a 
fl exibilização para conclusão an-
tecipada dos cursos de Medicina, 
Farmácia, Enfermagem e Fisio-
terapia, como  medida de reforço 
ao enfrentamento da situação de 
emergência na saúde pública. Governo do Estado já autorizou a formatura de 28 estudantes de medicina da UERN

Ministério da Educação autoriza antecipar 
formatura de alunos da área de saúde
Regra vale para instituições federais de ensino. Estudantes deverão ter cumprido ao menos 75% da carga horária de internato 
médico ou estágio supervisionado; experiência valerá horas para obtenção de registro médico e em provas de residência

Conclusão

Fábio Pozzebom / Agência Brasil
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Passados 40 dias desde a con-
fi rmação do primeiro caso da Co-
vid-19 no Brasil, o Ministério da 
Saúde informou nesta segunda-fei-
ra (6) que o País chegou a 12.056 
casos confi rmados e 553 mortes 
pela infecção causada pelo novo 
coronavírus. A taxa de letalidade 
está em 4,6%.

Foram 926 novos casos e 67 
mortes registradas em 24 horas. 
No domingo, a contagem do Mi-
nistério da Saúde estava em 486 
mortes pela doença e 11.130 casos 
confi rmados.

Os números são de registros 
ofi ciais, mas projeções matemáti-
cas sugerem que eles representam 
apenas 10% do total real de infec-
tados.

Para calcular o número real 
de casos de coronavírus no País, 
um grupo de pesquisadores da 
Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), no Rio Grande do Sul, vai 

usar uma metodologia similar à de 
pesquisas eleitorais.

Os testes começam em 15 dias, 
e antes do fi m de maio o país já de-
ve ter uma dimensão mais clara da 

epidemia.
Originalmente, o objetivo do 

projeto era fazer o levantamento 
de forma experimental somente no 
Rio Grande do Sul, com fi nancia-

mento de R$ 1 milhão do Instituto 
Serrapilheira.

Mas o Ministério da Saúde logo 
percebeu o potencial da ideia. An-
tes que os técnicos fossem a campo 
no Sul, fi rmou um contrato para 
uma pesquisa de abrangência na-
cional. Será o primeiro estudo no 
Brasil a estimar o número de infec-
tados com maior precisão.

DADOS DO RN
No Rio Grande do Norte, o 

número de casos subiu para 246. 
Já o número de mortes, segundo 
a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), se estabilizou em 
7. Outros quatro ainda estão em 
investigação pela Sesap.

Atualmente, 22 municípios do 
Rio Grande do Norte registram 
casos confi rmados da doença. Já 
o número de casos suspeitos é de 
2.363. Segundo a Secretaria, 774 
casos foram descartados.

Em todo o País, foram 926 novos casos e 67 mortes registradas em 24 horas

Casos confirmados do novo coronavírus 
no RN sobem para 246, aponta Sesap
Atualmente, 22 municípios do Rio Grande do Norte registram casos confirmados da doença.
Já o número de casos suspeitos é de 2.363. Segundo a Secretaria, 774 casos foram descartados

Covid-19

 Yves Herman / Reuters

Durante o período de isolamento 
para evitar a propagação do novo co-
ronavírus, o consumidor tende a fi car 
em casa e recorrer à internet para 
aquisição de produtos e serviços. Por 
isso, a tendência é que empreende-
dores que ainda não estão no mundo 
virtual tenham redução nas vendas.

De acordo com o último estudo 
do Sebrae feito sobre o assunto, 
apenas 27% dos pequenos negócios 
contam com site na internet.

Para ajudá-los a estar presentes 
na web, o Sebrae no Rio Grande do 
Norte disponibiliza uma ferramen-
ta chamada Mercado Azul. A pla-
taforma ajuda os empreendedores 
a colocar seus produtos e serviços 
na rede mundial de computadores 
para serem encontrados nas buscas 
do Gloogle, por exemplo.

A plataforma online funciona 
como uma bolsa de mercadorias e 
serviços e o cadastro é inteiramente 
gratuito. Podem ser inseridas fotos, 
contatos, endereços e outras informa-
ções sobre a empresa ou o que oferta.

O Mercado Azul é apenas uma 
das diversas soluções contidas em 
uma campanha que o Sebrae inicia 
para ajudar os donos de pequenos 
negócios a enfrentar a crise econô-
mica gerada pela pandemia da Co-

Entidade disponibiliza no site conteúdos, e-books, orientações gerais de forma digital

Crise: Sebrae lança ferramentas
para auxiliar pequenos negócios

Internet

Sebrae RN / Divulgação

O Departamento Pe-
nitenciário Nacional (De-
pen), órgão vinculado ao 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, calcu-
la que cerca de 30 mil pre-
sos deixaram penitenciá-
rias do País benefi ciados 
pela recomendação de que 
juízes deveriam relaxar 
a prisão em caso de risco 
provocado pela pandemia 
do novo coronavírus. Há 
casos de detentos que re-
ceberam alvarás de soltu-
ra e também de mudança 
de regime de fechado para 
domiciliar.

A informação foi trans-
mitida a secretários esta-
duais de Administração 
Penitenciária, que recebe-
ram também a orientação 
de enviar aos órgãos poli-
ciais os endereços em que 
as prisões domiciliares são 
cumpridas, para efeito de 
fi scalização.

Ministério da 
Justiça estima 
que 30 mil presos 
deixaram prisão

Pandemia

vid-19. “Queremos ressaltar para o 
empreendedor potiguar que, neste 
momento de difi culdade, o Sebrae 
está pronto para dar o suporte ne-
cessário para vencer os problemas 
que devem surgir em função dessa 
crise e superar essa situação adver-
sa, mesmo que de forma remota”, 
diz a gerente do Escritório Metropo-
litano do Sebrae-RN, Maiza Pessoa.

Denominada “Supere os Im-
pactos do Coronavírus”, a ação vai 
disponibilizar em uma única pági-

na conteúdos, e-books, orientações 
gerais de forma digital. Também 
serão oferecidas capacitações online 
já que as presenciais foram adiadas 
e os atendimentos reduzidos para a 
não propagação do vírus. Além de 
ter esses conteúdos digitais e dos 
tradicionais canais de atendimen-
to, como o 0800 570 0800 e redes 
sociais, a instituição vai reforçar o 
programa fale com especialista, que 
leva orientação de forma virtual fei-
ta por um técnico do Sebrae.
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As transferências fi nanceiras 
da União para os cofres do Gover-
no do Rio Grande do Norte caíram 
37% em março de 2020, segundo 
dados painel de arrecadação do 
Banco do Brasil, que é a instituição 
pública fi nanceira é responsável 
pela guarda dos recursos do Es-
tado. No mês passado, o governo 
estadual recebeu R$ 395 milhões, 
contra os R$ 632 milhões do mês 
de fevereiro.

O volume de recursos é feito a 
partir da soma dos valores arreca-
dados principalmente com o Fundo 
de Participação dos Estados (FPE). 
Este recurso é a principal fonte 
da arrecadação estadual, repre-
sentando quase 75% de todas as 
transferências da União ao cofres 
do governo potiguar.

Além disso, o Estado recebe 
dinheiro proveniente do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profi ssionais da Educação 
(Fundeb) e da arrecadação de im-
postos e de royalties de petróleo.

Ao se comparar março de 2020 
contra o mesmo mês de 2019, hou-
ve uma redução de 6% nas transfe-
rências. Em 2019, o valor foi de R$ 

421 milhões, o que representa R$ 
26 milhões a mais que o resultado 
do mês passado. Confrontando o 
primeiro trimestre deste ano com o 
mesmo período de 2019, o aumento 
foi de 1,73%. Em 2020, o resultado 

acumulado é de R$ 1,5 bilhão, con-
tra R$ 1,74 bilhão do ano passado.

Segundo a Secretaria de Esta-
do do Planejamento e das Finanças 
(Seplan), a redução dos recursos 
em março é uma variação normal. 

No entanto, a pasta não explicou 
as razões para a drástica. Ainda 
de acordo com a pasta, a queda de 
receitas se agravará em abril, em 
razão da crise causada pela pande-
mia do novo coronavírus.

Secretário estadual de de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire. Governo estima redução ainda maior da receita em abril

Transferências de recursos financeiros
da União para o RN caem 37% em março
Rio Grande do Norte recebeu mais de R$ 395 milhões em março deste ano, contra os R$ 632 milhões de fevereiro passado, 
mas Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças acredita que a redução é natural e espera redução ainda maior em abril

Levantamento

José Aldenir/AgoraRN

2019

2020

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS EM

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS EM

Janeiro - R$ 511,6 milhões

Fevereiro - R$ 542 milhões

Março - R$ 421 milhões 

Total – R$ 1,474 bilhão

Janeiro - R$ 472,6 milhões

Fevereiro - R$ 632,5 milhões

Março - R$ 395,5 milhões

Total – R$ 1,5 bilhão

A sessão virtual da Câmara 
dos Deputados agendada para esta 
segunda-feira (6) pela manhã foi 
adiada para a terça-feira (7) às 10 
horas. Na pauta está o projeto de 
socorro aos Estados, chamado de 
Plano Mansueto.

Na sexta-feira, o plenário apro-
vou a urgência do projeto por 440 
votos a favor e 15 contra.

A ideia da medida, relatada 
pelo deputado Pedro Paulo (DEM-
-RJ), é fl exibilizar algumas exigên-
cias cobradas de Estados e muni-
cípios para a liberação de novos 
fi nanciamentos, uma tentativa de 
criar uma espécie de “via rápida” 
(fast track) para que os governos 
regionais consigam acessar dinhei-
ro novo em momento de forte crise.

Também está na pauta a Me-
dida Provisória 905 de 2019 que 
trata do contrato verde e amarelo.

Caso seja aprovada pelo Con-

gresso, a União poderá ser avalista 
de R$ 40 bilhões a serem captados 
pelos estados junto a instituições 
fi nanceiras nacionais e internacio-
nais. Desse montante, o Rio Gran-
de do Norte estima ter direito a R$ 
1,1 bilhão. Mas, para conseguir o 
recurso, o governo estadual preci-
sa adotar plano de equilíbrio fi scal 
proposto pelo governo.

Formalmente chamado de 
Programa de Equilíbrio Fiscal 

(PEF), o projeto não vai transferir 
diretamente recursos aos Estados, 
mas dará sinal verde para que eles 
possam captar no mercado em con-
dições mais favoráveis, porque os 
fi nanciamentos terão a garantia 
do Tesouro. Em caso de calote, a 
União vai honrar a dívida. 

O novo plano estabelece que 
os governadores precisarão cum-
prir as medidas para ter direito à 
garantia da União na contratação 
dos empréstimos. Com esse cré-
dito, governadores vão ter alívio 
fi nanceiro para pagar funcionários 
e fornecedores.

Na última tentativa de socorro 
aos estados, em 2016, a União con-
cedeu descontos de R$ 50 bilhões 
nas parcelas e alongamento das 
dívidas com o governo federal. Em 
troca, os governos estaduais deve-
riam colocar um limite no cresci-
mento das despesas correntes. 

Sessão virtual da Câmara ocorre hoje

Câmara adia sessão com Plano 
Mansueto para esta terça-feira

Ajuda

Reprodução /TV Câmara

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA para os Acessos Externos do Complexo Eólico Acauã, localizado na Zona 
Rural dos municípios de São Vicente, Lagoa Nova e Santana do Matos /RN.

 
LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS

Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICEN-
ÇA SIMPLIFICADA para Rede de Média Tensão contidas nos Acessos Externos do  Complexo Eólico 
Acauã, localizado na Zona Rural dos municípios de São Vicente, Lagoa Nova e Santana do  Matos /RN.

 
LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS

Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A., CNPJ. 35.842.708/0001-74, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICEN-
ÇA SIMPLIFICADA para área remanescente do Parque Eólico Baixa do Sítio (Setor Norte 2) com potência 
de 8,4 MW localizada na Zona Rural dos municípios de Santana dos Matos e São Vicente /RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A., CNPJ. 35.842.708/0001-74, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICEN-
ÇA SIMPLIFICADA para área remanescente do Parque Eólico Baixa do Sítio (Setor Norte 1) com potência 
de 8,4 MW localizado na Zona Rural dos municípios de Santana dos Matos/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ: 10.498.764/0002-93, torna público que está reque-

rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Simplifi cada - LS, para OPERAÇÃO EM AGRICULTURA IRRIGADA, localizada na FAZENDA 
MALHEIRO,  Rodovia RN 118, Km 26 – Fazenda Malheiro, Zona Rural – Afonso Bezerra – RN

 
Altamir Guilherme Martins

Diretor Operacional

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA-LP 

A CRUSADER DO NORDESTE MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 16.639.727/0001-53, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Previa - LP, para pesquisa mineral no processo ANM nº 848.093/2013, localizado na 
Zona Rural do município de Currais Novos/RN 

Jucieny Sousa de Moura Barros 
Representante Legal

Concessão da Renovação de Licença de Operação

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA CPF: 284.443.294-87, torna Público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA 
à RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2019-133637/TEC/RLO-0106, com validade de 
03/04/2026, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA
Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

NOVA UNIÃO ENERGIA RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ: 32.864.719/0001-67, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença Prévia, com prazo de validade até 01.04.2022, em favor das Usinas Fotovoltaicas UFV Nobre-
za I de 81MW e UFV Nobreza II de 54MW, totalizando 135 MW, localizadas nas Fazendas Nobreza e 
Tanques, zona rural do município de Assú - RN.

Leonardo Carvalho
Engenheiro Eletricista  

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

NOVA UNIÃO ENERGIA RENOVÁVEIS SPE LTDA, CNPJ: 32.864.719/0001-67, torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença Prévia, com prazo de validade até 01.04.2022, em favor da UFV-USINA 
FOTOVOLTAICA NOBREZA III, de 81,0 MW, localizada na Fazenda Tanques, Zona Rural, Município 
de Assu - RN

Leonardo Carvalho
Engenheiro Eletricista  

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

VENTOS DE VILA CEARA I SPE S.A., CNPJ 29.498.486/0001-11, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença de Alteração - LA, para a Subestação Mel I, que passará de 600 MVA para 1.200 
MVA, localizada na Vila Ceará, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS DE VILA PARAIBA II SPE S A, CNPJ 29.498.479/0001-10, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Li-
cença de Operação - LO, com prazo de validade até 3 de abril de 2026 em favor do empreendimento 
USINA EÓLICA VENTOS DE VILA PARAÍBA II, composta por 10 aerogeradores, localizado na Vila 
Paraíba no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
material para higiene e limpeza das piscinas para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, 
cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 23/04/2020 ás 9h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 22/04/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
material para primeiros socorros para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 22/04/2020 ás 9h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 20/04/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na 
Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.
org.br

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2020

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00011/2020

O Hospital Municipal de Cam-
panha em Natal tem data de aber-
tura prevista para 17 de abril. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) aguarda a chegada dos equi-
pamentos hospitalares para iniciar 
as operações da unidade de atendi-
mento para pacientes acometidos 
pela Covid-19. 

A Prefeitura de Natal e o Tri-
bunal Regional do Trabalho assi-
naram nesta segunda-feira (6) o 
termo de cessão do antigo Hotel 
Parque da Costeira, na Via Costei-
ra. Foram investidos cerca de R$ 8 
milhões. A cessão do local tem efei-
to até o fi m do estado de emergên-
cia decretado pelo governo federal.

Após o encerramento desse 
prazo, a prefeitura terá 60 dias pa-
ra devolver o patrimônio para que 
o TRT disponibilize, em leilão, o 
prédio para pagamento de dívidas 
trabalhistas do antigo hotel.

Ainda segundo a SMS, o fun-
cionamento do hospital terá duas 
fases. Na primeira fase, terão 100 
leitos disponíveis, destinados pa-
ra casos leves e intermediários 
de coronavírus. Estes leitos estão 
entre os itens que estão sendo 

aguardados para a abertura, mas 
a estrutura para recebê-los já es-
tá fi nalizada. Já na segunda fase, 
disponibilizarão 20 leitos de UTI, 
ainda sem data de chegada, pois a 
compra depende do Governo Fede-
ral. A estrutura destes está sendo 
construída.

O secretário de Saúde do mu-
nicípio, George Antunes antecipou 
que outras medidas estão sendo to-

madas para estruturar Natal para 
o combate ao vírus. “Teremos cerca 
de 300 pessoas contratadas tempo-
rariamente. entre médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, 
intensivistas e pessoal de apoio”, 
disse.

Durante o evento, a Secretaria 
de Saúde recebeu a doação de 2 mil 
máscaras de proteção  criadas e 
produzidas pelo RN Solidário.

A Associação Médica Brasileira 
(AMB) recebeu 15 denúncias de 
falta de equipamentos individuais 
de proteção (EPI) por parte de mé-
dicos no Rio Grande do Norte. As 
reclamações abrangem unidades 
hospitalares de seis municípios po-
tiguares.

De acordo com a AMB, o item 
mais mencionado nas queixas foi 
a máscara N95: 80% dos médicos 
potiguares que enviaram relatos 
para a entidade afi rmaram que 
há carência do produto. Em 80%, 
houve relatos de falta de óculos 
ou proteção para face. E 20% das 
denúncias falaram sobre a falta de 
álcool gel e de luvas descartáveis.

Foram recebidas reclamações 
sobre a falta de material no Hos-
pital Regional Tarcísio Maia (Mos-
soró), no Hospital Dr.José Augusto 
Dantas (Parelhas) e no Hospital 
Regional Aluisio Bezerra (Santa 
Cruz), além de unidades básicas 
de saúde de Natal, Pedro Velho e 
Assu.

Até esta segunda-feira (06), a 
AMB já havia recebido 2.688 de-
núncias de falta de equipamentos 
individuais de proteção (EPI) de 
todo o País. A entidade acumulou 
queixas vindas de profi ssionais de 
ao menos 588 municípios brasilei-

ros. A partir dos relatos recebidos, 
a AMB afi rma que irá notifi car os 
estabelecimentos denunciados e 
também o Ministério da Saúde, os 
Conselhos Regionais de Medicina, 
além das Secretarias de Saúde 
(municipais e estaduais),.

Hospital de campanha terá 100 leitos para casos leves da doença e 20 UTIs

Maior queixa entre os servidores da saúde no RN é com relação à máscara N95

Hospital campanha de Natal tem 
abertura prevista para 17 de abril

Entidade recebe denúncias de 
falta de EPIs em hospitais do RN

Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda a chega de equipamentos 
hospitalares para iniciar a operação da estrutura temporária atendimento

Parque da Costeira

Associação Médica

José Aldenir/AgoraRN

Getty Images / Reprodução
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Já era quase fi m de noite em 6 
de março quando policiais chega-
ram a um dos hotéis mais luxuosos 
de Assunção com a ordem de levar 
Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, 
Assis, para o Agrupamento Espe-
cializado, um quartel da Polícia 
Nacional adaptado como presídio. 
Os brasileiros começavam ali a 
cumprir a prisão preventiva deter-
minada pela Justiça paraguaia por 
usarem passaportes falsos para 
entrar no país dois dias antes. Nes-
ta segunda-feira, os ex-jogadores 
continuam presos, sem qualquer 
previsão de quando ganharão li-
berdade.

Ronaldinho e Assis dividem 
uma cela de 18 m². O local é equi-
pado com duas camas, televisão, 
geladeira e um ar-condicionado re-
cém-instalado. O banheiro, no en-

tanto, fi ca fora da sala e é coletivo.
O ex-jogador do Barcelona dis-

puta partidas de futsal, futevôlei 
e vôlei praticamente todos os dias. 
Desde a implementação da quaren-
tena no presídio, há duas semanas, 
com proibição de vistas numa ten-
tativa do governo paraguaio de evi-
tar a disseminação do coronavírus, 
a prática de atividades esportivas, 
antes restrita, foi ampliada dentro 
da cadeia. Se nos primeiros dias de 
cárcere Ronaldinho recusava a re-
feição servida aos outros quase 200 
detentos e só se alimentava com 
a comida de restaurantes levada 
pelos seus advogados, agora tem 
ido com frequência ao refeitório da 
cadeia. 

Por não ser uma cadeia comum, 
e sim um quartel transformado em 
presídio de segurança máxima, é 

permitida a entrada de aparelhos 
celulares no Agrupamento Espe-
cializado. Assim, Ronaldinho e 

o irmão têm conseguido manter 
contato com familiares no Brasil, 
inclusive por videochamadas.

Não são, no entanto, os mes-
mo aparelhos que os brasileiros 
tinham quando entraram no Pa-
raguai no mês passado. Aqueles 
telefones foram confi scados e estão 
sendo periciados pelo Ministério 
Público. Os promotores investigam 
suposta participação de Ronaldi-
nho e o irmão em uma organização 
criminosa especializada em falsifi -
cação de documentos e lavagem de 
dinheiro.

O fato de a Corte Suprema de 
Justiça do Paraguai ter estendido a 
suspensão das atividades do Poder 
Judiciário até o próximo dia 12 por 
causa do coronavírus, no entanto, 
atrasou o andamento do processo. 
Enquanto seus advogados acumu-
lam sucessivas derrotas na tenta-
tiva de transferir Ronaldinho ao 
menos para a prisão domiciliar.

Ronaldinho disputando partida de futevôlei com outros presos no Paraguai

Preso há um mês, Ronaldinho Gaúcho usa 
futevôlei como passatempo no Paraguai
Ronaldinho e o irmão, Assis, estão presos desde o dia 6 de março em uma cadeia de Assunção. Os dois são investigados por 
uma suposta participação em uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos e lavagem de dinheiro
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