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Guedes é “quem decide” 
na economia, diz Bolsonaro
Ministro expôs contrariedade com plano econômico anunciado 
na semana passada, e ontem recebeu apoio do presidente

Central telefônica 
tira dúvidas no RN

RN tem 47 mortes 
por coronavírus

Disque Prevenção ao 
Coronavírus recebeu 1.430 
ligações no primeiro mês de 
funcionamento

Estado registra, ainda, 832 
casos confirmados de 
infecção. No Brasil, foram 
338 óbitos em 24 horas
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No RN, quase 40% dos leitos de 
UTI estão ocupados com Covid-19

Saúde 08

Rio Grande do Norte soma 77 pessoas internadas em leitos de unidade de terapia intensiva em decorrência da Covid-19; 
Governo do Estado pede que população siga com isolamento social, sob pena de sistema entrar em colapso rapidamente
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Atendimentos do Samu sobem 230% 
Serviço atendeu 86 pacientes com suspeita da doença até 26 de abril no RN

Nathalie Brasil / Semcom

Samu Metropolitano auxilia 165 municípios potiguares, visto que apenas Natal e Mossoró possuem o próprio serviço

Estadual vai ser 
decidido no campo

Confira dicas para 
fortalecer imunidade

MPF vai investigar 
nomeação no IFRN

Deputado destina 
verba para a saúde

Atriz potiguar conta 
trajetória em SP

Federação de Futebol disse que 
jogos finais serão disputados, mas 
só com aval de autoridades

Alimentação equilibrada pode 
ajudar a diminuir as chances de 
contrair infecções, como a Covid-19

Entidade está sob o comando de 
um reitor interino desde a semana 
passada, apesar de eleição interna

Sandro Pimentel deslocou R$ 200 
mil em emendas parlamentares 
para Natal e Ceará-Mirim

Isadora Gondim fala sobre como 
buscou firmar a carreira e revela 
que precisou mudar sotaque

Futebol 16 Saúde 10 Inquérito 04 Combate à pandemia 03 Arte 13

Violência 
doméstica 
aumenta no RN
Promotora Erica Canuto 
(foto) pede ações para 
enfrentar a violência contra a 
mulher durante o período de 
isolamento social

Quarentena 06

Edilson Rodrigues / Agência Senado

Maia pede cautela 
em debate sobre 
impeachment
Para presidente da Câmara 
dos Deputados, uma crise 
política em plena pandemia 
poderia agravar ainda mais os 
impactos econômicos

Congresso 03

Cleia Viana / Câmara dos Deputados
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O presidente Jair Bolsonaro afi r-
mou nesta segunda-feira (27), em 
uma entrevista coletiva na saída do 
Palácio da Alvorada, que o “homem 
que decide a economia” no Brasil é o 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro deu a declaração ao 
sair de uma reunião com Guedes, 
a ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas e o 
presidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Netto. Os ministros 
estavam ao lado de Bolsonaro na 
coletiva.

“Acabei mais uma reunião aqui 
tratando de economia. E o homem 
que decide a economia no Brasil é 
um só: chama-se Paulo Guedes. Ele 
nos dá o norte, nos dá recomenda-
ções e o que nós realmente devemos 
seguir”, disse Bolsonaro.

O ministro afi rmou que o gover-
no segue fi rme em sua política eco-
nômica de responsabilidade fi scal. 
Ele afi rmou que os gastos públicos 
extraordinários feitos em decorrên-
cia da crise do coronavírus são uma 
“exceção” na condução da política 
econômica.

“Queremos reafi rmar a todos 
que acreditam na política econômi-
ca que ela segue e a mesma políti-
ca econômica”, ressaltou Guedes. 
“Quando há um problema, como de 

saúde, o presidente fala: ‘Olha va-
mos par um programa de exceção’”, 
explicou o ministro.

Na semana passada o governo 
apresentou o programa Pró-Brasil, 
com medidas para injetar dinheiro 
na economia e amenizar o impac-
to da queda da atividade causada 
pela pandemia do coronavírus. In-
tegrantes da equipe econômica não 
estiverem presentes na cerimônia 
de lançamento do programa.

O Pró-Brasil apresenta medidas 
que envolvem basicamente aumen-
to dos gastos públicos. Guedes e a 
equipe econômica historicamente 
defendem investimentos privados 
como motor da economia.

O Pró-Brasil causou desgaste 
entre Bolsonaro e Guedes na sema-
na passada. O presidente acredita 
na necessidade de ação pesada do 
Estado patrocinando a retomada 
econômica, o que contraria a equipe 
liberal de Guedes.

O ministro, que comentou o Pró-
-Brasil na entrevista coletiva desta 
segunda, também estaria em atrito 
com o ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, que 
defende a proposta - que custaria 
mais de R$ 30 bilhões só este ano.

“O programa Pró-Brasil, na 
verdade, são estudos justamente 
na área de infraestrutura, de cons-

trução civil, são estudos adicionais 
para ajudar nessa arrancada de 
crescimento. Isso vai ser feito den-
tro dos programas de recuperação 
de estabilidade fi scal nossa”, disse 
Guedes.

Ao reforçar a determinação do 
governo de manter a diretriz de con-
trole de gastos públicos, ele afi rmou 
que o Brasil não vai se transformar 
em Venezuela ou Argentina.

“Nós não queremos virar Ar-
gentina, nós não queremos virar 
a Venezuela. Estamos em outro 
caminho, estamos no caminho da 
prosperidade, e não no caminho do 
desespero”, acrescentou Guedes.

Segundo Guedes, o governo 
poderá ampliar investimentos pró-
prios em infraestrutura, mas sem 
criar grandes planos de desenvol-
vimento, a exemplo dos criados em 
governos anteriores.

“O Tesouro não investe, o Te-
souro é o caixa. Quem investe é o 
governo, se decidir. E o governo, 
sim, aumenta investimentos em 
infraestrutura. Acabamos de con-
versar com ministro Tarcísio, não 
tem problema nenhum. O que não 
podemos fazer é justamento pla-
nos nacionais de desenvolvimento, 
como era antigamente, porque a 
nossa direção é outra. O excesso 

de gastos de governo corrompeu a 
democracia brasileira, estagnou a 
economia brasileira”, afi rmou.

CONGELAMENTO DE 
SALÁRIOS DE SEVIDORES

O ministro Paulo Guedes tam-
bém propôs nesta segunda-feira a 
suspensão de reajustes e promoções 
dos servidores públicos federais, 
além do funcionalismo estadual e 
municipal, na negociação com o Se-
nado para a proposta de socorro a 
governadores e prefeitos.

Além disso, o governo propõe 
aumentar de três para quatro me-
ses o prazo de duração da ajuda 
fi nanceira desde que haja contra-
partida de suspensão dos reajustes 
salariais e promoções por dois anos. 
O projeto pode ser votado na pró-
xima quarta-feira (29), mas ainda 
não há acordo fechado.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), afi rmou 
durante a sessão desta segunda-
-feira que a proposta para socorrer 
estados e municípios deve proibir o 
reajustes nos salários de servidores 
federais, estaduais e municipais 
por 18 meses. Segundo o presidente 
da Casa, a estimativa passada pelo 
Ministério da Economia é de que 
sejam poupados R$ 130 bilhões du-
rante o período.

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda

“Homem que decide economia no Brasil
é um só: Paulo Guedes”, afirma Bolsonaro
Ministro expôs sua contrariedade com o plano econômico anunciado na semana passada pelo governo, sem a participação 
de sua equipe, mas ontem recebeu apoio do presidente. Acordo com Senado prevê suspensão de reajustes para servidores

Apoio

TV Globo / Reprodução

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), quebrou nesta 
segunda-feira (27) um silêncio de 
mais de uma semana e sinalizou, 
sem dizer diretamente, que, apesar 
do crescente número de pedidos 
de impeachment ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, ele não 
deve pautar a abertura de um pro-
cesso nesse momento.

“É claro que os ex-ministros (da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
e o da Justiça, Sérgio Moro) são 
homens de credibilidade e geram 
pressão na sociedade. Mas acho 
que todos esses processos (impea-
chment e CPIs) precisam ser pen-
sados com muito cuidado”, disse 
Maia. “Devemos ter paciência e 
equilíbrio e não ter açodamento”, 

afi rma.
Para Maia, uma crise política, 

em plena pandemia, poderia agra-
var ainda mais os impactos econô-
micos que devem ser sentidos pelo 
Brasil nos próximos meses. O de-

putado evitou se aprofundar mais 
no assunto. “Quando você trata por 
tema como impeachment, sou juiz. 
Não posso comentar”, disse.

Maia saiu dos holofotes desde 
o último dia 19, quando Bolsonaro 
participou de uma manifestação 
pró-ditadura em Brasília. O depu-
tado não havia concedido entrevis-
tas desde então.

Desde sexta-feira (24), a Câma-
ra recebeu três novos pedidos. Já 
são quase 30. Os três mais recen-
tes foram protocolados pelo PDT, 
pela deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP) e pelo Movimento Brasil 
Livre (MBL). Há também pedido 
de abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito Mista 
formalizado pelo PSDB.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Maia: Impeachment precisa ser 
“pensado com muito cuidado”

Presidente da Câmara

Valter Campanato / Agência Brasil

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) anunciou, duran-
te sessão da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte, a desti-
nação de R$ 100 mil para ações de 
combate à pandemia em Ceará-Mi-
rim, município da Grande Natal.

Outros R$ 100 mil serão des-
tinados para a compra de equi-
pamentos de proteção individual 
para uso nas unidades básicas de 
saúde em Natal. Essas emendas 
são impositivas e foram garanti-
das pelo Governo do Estado, pois 
seu uso é exclusivo para combate 
à pandemia.

Os recursos serão alocados nos 
fundos municipais de saúde das 
duas cidades. Na sessão da As-
sembleia, Sandro Pimentel ainda 
anunciou que conseguiu garantir 
um aparelho respirador para o 

Hospital Municipal Dr. Percílio 
Alves, em Ceará-Mirim. A unidade 
tem 70 leitos e havia apenas um 
respirador. O hospital atende pa-
cientes de 22 municípios.

Coronavírus: Sandro destina 
verba para Natal e Ceará-Mirim

Emenda parlamentar

Deputado estadual Sandro Pimentel

Eduardo Maia / ALRN
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Os cartórios brasileiros registraram alta de 43% no 
número de mortes por causa indeterminada notifi cadas 
no País desde o início da pandemia de Covid-19 em terri-
tório brasileiro. Os dados foram divulgados nesta segun-
da-feira (27) em novo painel do Portal da Transparência 
do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 
Segundo especialistas, o aumento de óbitos sem causa 
defi nida pode estar associado a vítimas de coronavírus 
que morreram sem ter o diagnóstico da doença.

A alta refere-se ao período de 26 de fevereiro, data 
em que o primeiro caso de infecção por coronavírus foi 
registrado no Brasil, até 17 de abril.

Em 2020, o País teve 1.329 mortes por causa inde-
terminada no periodo mencionado. Em 2019, 925 óbi-
tos do tipo foram registrados pelos cartórios no mesmo 
intervalo.

De acordo com especialistas, o dado pode ser mais 
um indício de subnotifi cação do número de óbitos por 
coronavírus no País. Com a falta de testes e a alta de-
manda sobre o sistema de saúde em algumas regiões, 
doentes podem estar morrendo sem ter uma avaliação 
médica.

Os herdeiros da ex-primeira-dama Marisa Letícia 
Lula da Silva, mais conhecida como Dona Marisa, en-
traram com ações na Justiça contra o deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) e a secretária nacional de Cultura, 
Regina Duarte, por danos contra a memória e a honra.

Eles pedem R$ 131 mil de cada um dos acusados por 
terem propagado em suas redes sociais a notícia de que 
Marisa, que era casada com o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, tinha deixado R$ 256 milhões em CDBs 
em suas contas antes de morrer, em fevereiro de 2017.

Eduardo e Regina replicaram em seus perfi s memes 
com base na notícia de que o juiz da 1ª Comarca de Fa-
mília e Sucessões de São Bernardo do Campo, Carlos 
Henrique André Lisboa, afi rmou que Marisa tinha dei-
xado R$ 256 milhões em CDBs. Na verdade, o valor dos 
títulos é de R$ 26 mil. Segundo os advogados do inven-
tário, o juiz confundiu o valor dos CDBs.

Cartórios têm alta de mortes 
por causa indeterminada

Herdeiros de Dona Marisa vão 
à Justiça por indenização

País teve 1.329 mortes por causa 
indeterminada entre fevereiro e abril

Pandemia

Danos contra a memória

Finalmente, caiu a fi cha do 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para os riscos 

de manter um litígio verbal com 
o presidente Jair Bolsonaro em 
tempos de pandemia.

Nesta segunda-feira, o fi lho 
de César Maia deu a primeira 
entrevista coletiva depois de dias 
de silêncio. Para deixar claro que 
o presidente da República não é 
mais sua prioridade e tampouco 
está disposto a piorar as coisas 
aceitando um dos vários pedidos de 
impeachment sobre sua mesa.

Pode ser resultado das pressões 
e escrachos sofridos por ele nas 
redes sociais, de parte de pilhados 
bolsonaristas, mas pode ser também 
estratégia, já que claramente a 
pandemia atrapalha qualquer ação 
política neste momento.

Maia talvez tenha percebido que, 

se levantar suas armas, pode fazer 
Bolsonaro se afastar de parte do 
centrão que hoje o socorre em troca 
de cargos e outras benesses.

Ou talvez pretenda apenas 
ganhar tempo e esperar o que 
venha do Poder Judiciário, que 
ainda digere a saída de Sério 
Moro daquele que deveria ser um 
superministério da Justiça.

As pendências permanecem e 
dependem do que acontecerá nas 
próximas horas.

Se o presidente conseguirá 
ou não emplacar os nomes de 
sua confi ança na Justiça e na 
superintendência da Polícia Federal 
e, principalmente, como responderá 
a isto uma sociedade assolada pelos 
efeitos econômicos da pandemia.

Então, se todos esses 
pressupostos estiverem corretos, 
Maia age bem e adota o tempo 
como o seu maior conselheiro, já 
que Bolsonaro nem sempre preza o 
tempo ou a presença de inimigos de 
verdade para enfrentar.

Atribui-se a Gore Vidal, um 
importante escritor americano 
do século XX, uma frase que cabe 
bastante bem neste mosaico. Diz 
mais ou menos o seguinte: “Às vezes, 
guerras são ganhas sem que seja 
preciso disparar um único tiro”.

Quando o oponente é um Jair 
Bolsonaro, isso faz todo o sentido.

Pandemia fala mais alto
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NOTAS & INFORMES
BOLSONARO E EXÉRCITO I

O Ministério Público 
Federal abriu um procedimento 
preliminar para investigar 
possível interferência indevida 
do presidente Jair Bolsonaro em 
atos exclusivos do Exército para 
controle de armas.

BOLSONARO E EXÉRCITO II
A apuração mira determinação 

de Bolsonaro para que o Comando 
Logístico do Exército (Colog) 
revogasse três portarias sobre 
rastreamento, identifi cação e 
marcação de armas, munições e 
demais produtos controlados no 
país.

BUSCA I
O senador Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP) fez pedido ao STF nesta 
segunda-feira (27) solicitando 
que a Procuradoria-Geral da 
República emita mandado de 
busca e apreensão do celular da 
deputada federal Carla Zambelli 
(PSL-SP). A perícia seria feita pela 
Polícia Federal.

BUSCA II
No pedido, ele argumenta 

que uma perícia no celular 
de Zambelli pode mostrar o 
“verdadeiro teor das conversas 
mantidas pela deputada com o 
ex-ministro [Sergio] Moro”, o que, 
segundo o pedido, seria essencial 
para revelar eventuais crimes 
praticados por Moro, Zambelli ou 
Jair Bolsonaro.

SEGURANÇA DE MORO
O presidente Jair Bolsonaro 

determinou que o agora ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública 
Sergio Moro tenha segurança pelos 

Enfraquecido no cargo após virar alvo de inquérito 
no Supremo Tribunal Federal por denúncias do ex-
ministro Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro 

vai ampliando o espaço do centrão no governo. Agora, 
segundo a coluna Radar, da revista Veja, a bola da vez 
é o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O 
centrão, que sempre mandou na pasta, quer recuperar o 
terreno e conta com um nome próximo do Planalto para 
a tarefa. Segundo auxiliares do presidente, o deputado 
Fábio Faria (PSD-RN) vem conversando com Bolsonaro 
sobre a possível troca. Genro de Sílvio Santos, ele caiu 
nas graças do presidente e de seu núcleo familiar. Se 
confi rmado no cargo, Fábio Faria será o segundo político 
potiguar no ministério de Bolsonaro. O primeiro é o 
ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Outro ministro potiguar

próximos seis meses. A proteção 
continuará sendo feita pela Polícia 
Federal. Moro recebeu ameaças 
antes de ocupar o cargo de ministro 
da Justiça e também durante o 
período em que esteve à frente da 
pasta.

ASPIRAÇÕES DE MARINHO I
O colunista Guilherme 

Amado, da revista Época, 
destacou nesta segunda-feira que 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, está convencido de que 
Rogério Marinho (ministro do 
Desenvolvimento Regional) quer 
ser governador do Rio Grande do 
Norte e que, por isso, capitaneou a 
campanha pela elevação de gastos 
prevista no plano Pró-Brasil.

ASPIRAÇÕES DE MARINHO II
O objetivo do plano Pró-Brasil, 

assinala Guilherme Amado, seria 
catapultar a popularidade de 

Bolsonaro com fi ns eleitorais e, 
consequentemente, seus aliados.

QUESTÃO DE ESTRATÉGIA I
O vice-presidente da 

República, Hamilton Mourão, 
afi rmou nesta segunda-feira (27) 
que a aproximação do presidente 
Jair Bolsonaro com partidos 
políticos do chamado “Centrão” 
tem por objetivo conseguir 
estabilidade para o governo.

QUESTÃO DE ESTRATÉGIA II
Segundo Mourão, no 

início da gestão Bolsonaro, a 
estratégia do governo foi adotar 
o pragmatismo e a defesa de 
uma agenda reformista. Segundo 
ele, “no primeiro momento”, 
isso funcionou. Agora, disse, a 
necessidade de criar uma base 
de apoio entre os parlamentares 
infl uenciou a mudança de postura 
do presidente.
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O presidente Jair Bolsonaro afi r-
mou nesta segunda-feira (27), em 
uma entrevista coletiva na saída do 
Palácio da Alvorada, que o “homem 
que decide a economia” no Brasil é o 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro deu a declaração ao 
sair de uma reunião com Guedes, 
a ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas e o 
presidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Netto. Os ministros 
estavam ao lado de Bolsonaro na 
coletiva.

“Acabei mais uma reunião aqui 
tratando de economia. E o homem 
que decide a economia no Brasil é 
um só: chama-se Paulo Guedes. Ele 
nos dá o norte, nos dá recomenda-
ções e o que nós realmente devemos 
seguir”, disse Bolsonaro.

O ministro afi rmou que o gover-
no segue fi rme em sua política eco-
nômica de responsabilidade fi scal. 
Ele afi rmou que os gastos públicos 
extraordinários feitos em decorrên-
cia da crise do coronavírus são uma 
“exceção” na condução da política 
econômica.

“Queremos reafi rmar a todos 
que acreditam na política econômi-
ca que ela segue e a mesma políti-
ca econômica”, ressaltou Guedes. 
“Quando há um problema, como de 

saúde, o presidente fala: ‘Olha va-
mos par um programa de exceção’”, 
explicou o ministro.

Na semana passada o governo 
apresentou o programa Pró-Brasil, 
com medidas para injetar dinheiro 
na economia e amenizar o impac-
to da queda da atividade causada 
pela pandemia do coronavírus. In-
tegrantes da equipe econômica não 
estiverem presentes na cerimônia 
de lançamento do programa.

O Pró-Brasil apresenta medidas 
que envolvem basicamente aumen-
to dos gastos públicos. Guedes e a 
equipe econômica historicamente 
defendem investimentos privados 
como motor da economia.

O Pró-Brasil causou desgaste 
entre Bolsonaro e Guedes na sema-
na passada. O presidente acredita 
na necessidade de ação pesada do 
Estado patrocinando a retomada 
econômica, o que contraria a equipe 
liberal de Guedes.

O ministro, que comentou o Pró-
-Brasil na entrevista coletiva desta 
segunda, também estaria em atrito 
com o ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, que 
defende a proposta - que custaria 
mais de R$ 30 bilhões só este ano.

“O programa Pró-Brasil, na 
verdade, são estudos justamente 
na área de infraestrutura, de cons-

trução civil, são estudos adicionais 
para ajudar nessa arrancada de 
crescimento. Isso vai ser feito den-
tro dos programas de recuperação 
de estabilidade fi scal nossa”, disse 
Guedes.

Ao reforçar a determinação do 
governo de manter a diretriz de con-
trole de gastos públicos, ele afi rmou 
que o Brasil não vai se transformar 
em Venezuela ou Argentina.

“Nós não queremos virar Ar-
gentina, nós não queremos virar 
a Venezuela. Estamos em outro 
caminho, estamos no caminho da 
prosperidade, e não no caminho do 
desespero”, acrescentou Guedes.

Segundo Guedes, o governo 
poderá ampliar investimentos pró-
prios em infraestrutura, mas sem 
criar grandes planos de desenvol-
vimento, a exemplo dos criados em 
governos anteriores.

“O Tesouro não investe, o Te-
souro é o caixa. Quem investe é o 
governo, se decidir. E o governo, 
sim, aumenta investimentos em 
infraestrutura. Acabamos de con-
versar com ministro Tarcísio, não 
tem problema nenhum. O que não 
podemos fazer é justamento pla-
nos nacionais de desenvolvimento, 
como era antigamente, porque a 
nossa direção é outra. O excesso 

de gastos de governo corrompeu a 
democracia brasileira, estagnou a 
economia brasileira”, afi rmou.

CONGELAMENTO DE 
SALÁRIOS DE SEVIDORES

O ministro Paulo Guedes tam-
bém propôs nesta segunda-feira a 
suspensão de reajustes e promoções 
dos servidores públicos federais, 
além do funcionalismo estadual e 
municipal, na negociação com o Se-
nado para a proposta de socorro a 
governadores e prefeitos.

Além disso, o governo propõe 
aumentar de três para quatro me-
ses o prazo de duração da ajuda 
fi nanceira desde que haja contra-
partida de suspensão dos reajustes 
salariais e promoções por dois anos. 
O projeto pode ser votado na pró-
xima quarta-feira (29), mas ainda 
não há acordo fechado.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), afi rmou 
durante a sessão desta segunda-
-feira que a proposta para socorrer 
estados e municípios deve proibir o 
reajustes nos salários de servidores 
federais, estaduais e municipais 
por 18 meses. Segundo o presidente 
da Casa, a estimativa passada pelo 
Ministério da Economia é de que 
sejam poupados R$ 130 bilhões du-
rante o período.

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda

“Homem que decide economia no Brasil
é um só: Paulo Guedes”, afirma Bolsonaro
Ministro expôs sua contrariedade com o plano econômico anunciado na semana passada pelo governo, sem a participação 
de sua equipe, mas ontem recebeu apoio do presidente. Acordo com Senado prevê suspensão de reajustes para servidores

Apoio

TV Globo / Reprodução

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), quebrou nesta 
segunda-feira (27) um silêncio de 
mais de uma semana e sinalizou, 
sem dizer diretamente, que, apesar 
do crescente número de pedidos 
de impeachment ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, ele não 
deve pautar a abertura de um pro-
cesso nesse momento.

“É claro que os ex-ministros (da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
e o da Justiça, Sérgio Moro) são 
homens de credibilidade e geram 
pressão na sociedade. Mas acho 
que todos esses processos (impea-
chment e CPIs) precisam ser pen-
sados com muito cuidado”, disse 
Maia. “Devemos ter paciência e 
equilíbrio e não ter açodamento”, 

afi rma.
Para Maia, uma crise política, 

em plena pandemia, poderia agra-
var ainda mais os impactos econô-
micos que devem ser sentidos pelo 
Brasil nos próximos meses. O de-

putado evitou se aprofundar mais 
no assunto. “Quando você trata por 
tema como impeachment, sou juiz. 
Não posso comentar”, disse.

Maia saiu dos holofotes desde 
o último dia 19, quando Bolsonaro 
participou de uma manifestação 
pró-ditadura em Brasília. O depu-
tado não havia concedido entrevis-
tas desde então.

Desde sexta-feira (24), a Câma-
ra recebeu três novos pedidos. Já 
são quase 30. Os três mais recen-
tes foram protocolados pelo PDT, 
pela deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP) e pelo Movimento Brasil 
Livre (MBL). Há também pedido 
de abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito Mista 
formalizado pelo PSDB.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Maia: Impeachment precisa ser 
“pensado com muito cuidado”

Presidente da Câmara

Valter Campanato / Agência Brasil

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) anunciou, duran-
te sessão da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte, a desti-
nação de R$ 100 mil para ações de 
combate à pandemia em Ceará-Mi-
rim, município da Grande Natal.

Outros R$ 100 mil serão des-
tinados para a compra de equi-
pamentos de proteção individual 
para uso nas unidades básicas de 
saúde em Natal. Essas emendas 
são impositivas e foram garanti-
das pelo Governo do Estado, pois 
seu uso é exclusivo para combate 
à pandemia.

Os recursos serão alocados nos 
fundos municipais de saúde das 
duas cidades. Na sessão da As-
sembleia, Sandro Pimentel ainda 
anunciou que conseguiu garantir 
um aparelho respirador para o 

Hospital Municipal Dr. Percílio 
Alves, em Ceará-Mirim. A unidade 
tem 70 leitos e havia apenas um 
respirador. O hospital atende pa-
cientes de 22 municípios.

Coronavírus: Sandro destina 
verba para Natal e Ceará-Mirim

Emenda parlamentar

Deputado estadual Sandro Pimentel

Eduardo Maia / ALRN
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O número de pessoas diagnos-
ticadas com o novo coronavírus no 
Brasil subiu para 66.501, e o total 
de mortes chegou a 4.543. Os dados 
foram divulgados pelo Ministério 
da Saúde na tarde desta segunda-
-feira (27).

No último balanço do governo, 
no domingo (26), o total de infec-
tados chegava a 61.888, com 4.205 
mortes confi rmadas. Isso signifi ca 
que foram registradas 338 mortes 
em apenas 24 horas, além de 4.613 
casos confi rmados.

Uma série de falhas e divergên-
cias entre os sistemas de registro 
de testes do Ministério da Saúde 
e dos Estados impede que o País 
saiba o número real de exames de 
coronavírus que foram realizados 
desde o início da pandemia. A falta 
de controle do governo brasileiro 
sobre o número de testados é um 
dos fatores que difi cultam o enten-
dimento do real alcance da epide-
mia no País.

Levantamento feito pelo jornal 
O Estado de S. Paulo com as 27 
secretarias estaduais da Saúde do 
País e com o Ministério da Saúde 
descobriu problemas como dupli-
cidade de registros, números não 

informados por incompatibilidade 
de sistemas e até casos em que 
exames para outros vírus respira-
tórios, como o da gripe, estão sendo 
contabilizados como testes do novo 
coronavírus.

Até o dia 23 de abril, o número 
de testes de coronavírus contabili-
zados pelo Ministério da Saúde era 
de 151.463. Já o volume de exames 
informado pelos estados para o 
mesmo período era de 178.345.

DADOS LOCAIS
No balanço publicado ontem, o 

Rio Grande do Norte contabilizava 
45 mortos em decorrência do novo 
coronavírus, mas, depois do último 
boletim, pelo menos outras duas 
mortes foram confi rmadas: uma 
em Natal e outra em Mossoró. Com 
isso, o total de óbitos no Estado 
chegou a 47.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap), 
são 832 casos confi rmados, em 57 
municípios, 4.122 suspeitos e 2.966 
descartados.

O número de pessoas recupera-
das da doença continua sendo 289. 
Segundo o boletim, 7 óbitos estão 
em investigação.

Valas comuns já não dão conta da alta demanda por enterros em Manaus (AM)

Mortes por coronavírus no RN sobem 
para 47; Brasil registra mais de 4,5 mil
Uma série de falhas e divergências entre os sistemas de registro de testes do Ministério da Saúde e 
dos Estados impede que o País saiba o número real de exames de coronavírus que foram realizados

Covid-19

Bruno Kelly / Reuters

O Ministério Púbico Federal 
(MPF) instaurou um inquérito civil 
para apurar a legalidade, ou não, 
da indicação do reitor temporário 
(pro tempore) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do RN (IFRN), Josué de Oliveira 
Moreira.

Mesmo sem ter participado da 
consulta à comunidade acadêmica 
– espécie de eleição interna -, ele 
foi nomeado para o cargo no último 
dia 20 de abril, pelo ministro da 
Educação, Abraham Weintraub.

A nomeação teve como base 
uma medida provisória (nº 914) 
que foi editada em 24 de dezem-
bro de 2019, 13 dias após a eleição 
interna no IFRN. A portaria que 
indica o nome de Josué de Olivei-
ra, porém, não especifi ca sequer o 
inciso do artigo (7º) em que se sus-
tenta. “Tal fato, por si só, pode vir 
a se enquadrar como improbidade 
administrativa, face a recusa à 
publicidade devida do aludido ato 
administrativo”, observa o MPF.

Uma das previsões da portaria, 
a designação de um reitor pro tem-
pore caso os cargos de reitor e vice-
-reitor fi quem vagos, não se adapta 

ao caso do instituto potiguar, se-
gundo o MPF, tendo em vista que 
o mandato do reitor anterior se en-
cerrava neste mês de abril, “mesmo 
período em que se iniciaria o man-
dato da gestão eleita pela comuni-
dade acadêmica, não havendo que 
se falar, portanto, em vacância”.

Além da abertura do inquérito, 
o procurador da República Camões 
Boaventura determinou o envio de 

um ofício ao Conselho Superior do 
IFRN, para que seja informado se 
houve alguma irregularidade no 
processo de consulta à comunidade.

As denúncias enviadas ao MPF 
levantam a suspeita de que, ao 
não levar em conta o processo de 
consulta à comunidade acadêmica, 
a nomeação de Josué de Oliveira 
poderia estar desrespeitando a au-
tonomia garantida aos institutos.

Instituição está sob comando de um reitor interino desde a semana passada

MPF abre investigação após reitor 
interino ser nomeado para o IFRN

Inquérito

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal já distri-
buiu 7.399 cestas básicas aos alu-
nos da rede municipal de ensino. 
Apenas no último sábado (25), fo-
ram entregues 1.464 cestas básicas 
em seis unidades de ensino.

Receberam o benefício os estu-
dantes das escolas municipais Nos-
sa Senhora dos Navegantes, Nossa 
Senhora das Dores, Professora 
Noilde Pessoa Ramalho e Chico 
Santeiro e dos centros municipais 
de educação infantil Professora Te-
rezinha Linhares Faustino e Nossa 
Senhora de Santana.

A gestora pedagógica da Escola 
Municipal Chico Santeiro, pro-
fessora Fabiana Duarte, falou da 

distribuição na unidade de ensino 
localizada no bairro Nordeste.

“Distribuímos 280 cestas pa-
ra os nossos alunos da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos. Os 
pais compareceram de maneira or-
ganizada, seguindo o cronograma. 
A comunidade foi bastante recepti-
va com a entrega das cestas bási-
cas. É muito importante, pois eles 
precisam, pois se trata de uma co-
munidade carente, proveniente de 
pessoas que dependem do comér-
cio, das feiras e passam realmente 
neste momento difi culdades. Eles 
estão muito satisfeitos”, disse a 
gestora.

Prefeitura do Natal distribui 
mais de 7 mil cestas a alunos

Alimentação

Prefeitura do Natal adquiriu cestas básicas com verba da merenda escolar

Euriques Furtado / Prefeitura do Natal

Os diretores da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) discutem nesta 
terça-feira (28) se liberam a 
aplicação de testes rápidos 
de coronavírus em farmácias. 
Atualmente, testes rápidos 
são aplicados em ambiente 
hospitalar e clínicas das redes 
pública e privada.

A proposta será levada 
pelo presidente-substituto 
da agência, Antonio Barra 
Torres, médico e contra-al-
mirante.

Segundo integrantes do 
governo, a cúpula do Ministé-
rio da Saúde chegou a resis-
tir à proposta, mas passou a 
apoiá-la recentemente. O no-
vo ministro da pasta, Nelson 
Teich, tem dito que melhorar 
o grau de informação sobre 
a doença no Brasil é pilar de 
sua estratégia de resposta à 
pandemia, que tem como um 
dos pontos a saída do distan-
ciamento social, como defende 
o presidente Jair Bolsonaro.

Anvisa discute 
liberar aplicação 
de teste rápido 
em farmácias

Covid-19



TERÇA-FEIRA, 28.04.2020 Atualidades 5

A Central de Atendimento “Dis-
que Prevenção ao Coronavírus” 
recebeu 1.430 ligações no primeiro 
mês de funcionamento. Disponível 
desde o dia 26 de março, o serviço 
presta esclarecimentos sobre o 
novo coronavírus e oferece serviço 
de acolhimento psicológico e orien-
tações relacionadas aos programas 
de doações no âmbito estadual.

O serviço de teleatendimento 
ocorre diariamente, das 7h às 23h, 
inclusive aos fi ns de semana, pe-
lo telefone (84) 3190-0700, e está 
disponível para todo o território 
potiguar. Em abril, o serviço tam-
bém passou a oferecer atendimen-
to virtual por meio do aplicativo 
WhatsApp. Nesse caso, o interes-
sado deve adicionar o número à 
sua lista de contatos e iniciar uma 
conversa ou enviar uma men-
sagem diretamente por meio do 
WhatsApp Web, pelo link https://
wa.me/558431900700.

A ação é uma iniciativa conjun-
ta do Governo do Estado, por meio 
das secretarias de Saúde Pública 
(Sesap); Administração (Sead); 
Trabalho, Habitação e Assistência 

Social (Sethas); e Mulheres, Juven-
tude, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos (Semjidh), com a UFRN, 
UnP e Unifacex, além do apoios da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal, Instituto Bem-Te-Vi, Escola 
Brasileira de Psicanálise e Interja-
to Soluções.

ESCLARECIMENTOS
SOBRE A DOENÇA

A maioria dos atendimentos 
recebidos neste primeiro mês, se-
gundo o governo, foi relacionada 
à busca de informações sobre a 
Covid-19, infecção causada pelo 
novo coronavírus. São comuns, por 
exemplo, questionamentos sobre 
vias de contágio, higienização, gru-
pos de risco, medidas de prevenção 
e isolamento, necessidade de ir ao 
hospital, modifi cações na rotina 
dos serviços gerais, precauções que 
podem ser adotadas dentro de ca-
sa, entre outras dúvidas.

Nesse serviço, atuam mais 400 
voluntários, entre servidores públi-
cos, professores e estudantes inte-
grantes do Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET-

-Saúde/UFRN). Os atendentes, que 
recebem as demandas e prestam 
os esclarecimentos à população, se 
alternam em plantões e são forma-
dos, na maioria, por graduandos da 
área da saúde. Eles são orientados 
pela equipe de tutores, composta 
pelos professores e profi ssionais 
formados da área médica, que são 
responsáveis por repassar informa-
ções atualizadas, decretos e porta-

rias, normas regulamentadoras e 
boletins diários.

“Cada pessoa tem uma história,  
uma  necessidade diferente. Pro-
curamos deixá-las bem à vontade 
para perguntar e tentamos ouvir 
com calma e atenção para criarmos 
uma relação de confi ança. Ainda é 
uma situação nova, as pessoas es-
tão cheias de dúvidas, receios. Por 
isso, tentamos acolher da melhor 

forma possível”, afi rma a voluntá-
ria atendente Brenda Carlos, alu-
na do 6° período  de Odontologia 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO
Com o intuito de ouvir quem 

precisa de um apoio emocional du-
rante a pandemia, o serviço de aco-
lhimento psicológico também está 
disponível via Disque Prevenção ao 
Coronavírus, este exclusivamente 
por ligação telefônica. A equipe de 
atendimento é composta por deze-
nas de psicólogos e psicanalistas 
voluntários do Estado, entre pro-
fessores, profi ssionais autônomos 
e aposentados, que se revezam em 
sistema de plantões e fi cam à dis-
posição para ouvir as pessoas.

“O objetivo do acolhimento psi-
cológico é dar esse apoio, escutar 
o outro, ajudar numa situação de 
ansiedade, pânico, entre outros 
problemas que possam vir a acon-
tecer devido ao isolamento e o me-
do do vírus”, destaca a psicóloga e 
coordenadora de Saúde Mental da 
Sesap, Ana Eloá.

Central telefônica no RN tira dúvidas sobre a pandemia do novo coronavírus

Disque Prevenção ao Coronavírus recebe 
mais de 1,4 mil ligações em um mês no RN
São comuns questionamentos sobre vias de contágio, higienização, grupos de risco, medidas de prevenção e isolamento, 
necessidade de ir ao hospital, modificações na rotina dos serviços gerais e precauções que podem ser adotadas dentro de casa

Serviço

Agustin Marcarian / Reuters

A Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal, presidida pe-
la vereadora Nina Souza (PDT), 
apreciou 16 processos legislativos 
em reunião ordinária realizada 
no plenário da Casa, nesta segun-
da-feira (27). Além da presidente 
da comissão, estiveram presentes 
os vereadores Luiz Almir (PSDB), 
Preto Aquino (PSD), Kleber Fer-
nandes (PSDB) e Fúlvio Saulo (So-
lidariedade).

Entre os projetos aprovados, 
destaque para os textos do vere-
ador Eriko Jácome (MDB), que 
estabelece a exibição de vídeos 
educativos antidrogas na abertura 
de shows e eventos culturais no 
município, e do vereador Maurício 
Gurgel (PV), sobre a proibição de 
fornecimento de produtos de plás-
tico de uso único em hotéis, res-
taurantes, bares, salões de festa, 
repartições públicas, entre outros, 

com o objetivo de reduzir a degra-
dação do meio ambiente.

Duas matérias de autoria da 
vereadora Nina Souza foram aca-
tados. O primeiro garante para 

alunos com defi ciências locomoto-
ras, ou alunos que tenham como 
responsáveis legais idosos e pes-
soas com defi ciências locomotoras, 
matrícula na escola municipal 
mais próxima de sua residência. O 
segundo cria programa voluntário 
acolhedor para crianças recém-
-nascidas, fi lhas de mães depen-
dentes de substâncias químicas ou 
vítimas de violências.

Na sequência, o colegiado deu 
pareceu favorável ao projeto do 
vereador Preto Aquino que obriga 
empresas públicas e privadas a 
colocar sinalização refl etiva du-
rante paralisação do fl uxo viário 
ocasionado por obras e serviços 
de manutenção, além de aprovar 
uma proposta do vereador Dagô 
de Andrade (PSDB) que torna 
obrigatório o fechamento de valas 
e buracos abertos por empresas 
públicas e privadas nas vias da 
capital potiguar.

Nina Souza, presidente da comissão

Comissão de Justiça da Câmara de 
Natal vota 16 projetos em reunião

Legislativo

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

O Senado aprovou nesta segun-
da-feira (27) uma medida provisória 
que prorroga os prazos para que as 
prefeituras elaborem seus Planos 
de Mobilidade Urbana (PMUs).

A proposta altera a Política Na-
cional de Mobilidade Urbana (Lei 
12.587, de 2012) que determinou 
que, a partir de 12 de abril de 2019, 
as cidades com mais de 20 mil 
moradores deveriam ter planos de 
mobilidade urbana em vigor como 
condição para ter acesso às verbas 
federais para obras nessa área.

Poucos municípios do País 
cumpriram até agora as exigên-
cias estabelecidas pela lei. Com a 
mudança, os novos prazos para a 
elaboração dos PMUs serão 12 de 
abril de 2022 (para cidades com 
mais de 250 mil moradores) e 12 de 
abril de 2023 (nas cidades entre 20 
mil e 250 mil habitantes).

VOTAÇÃO
Durante a orientação de votos, 

a bancada do PT entrou em obstru-

ção. Os parlamentares do partido 
têm demonstrado insatisfação com 
a condução dos trabalhos legis-
lativos. “As sessões deliberativas 
virtuais no Senado estão desorga-
nizadas. Muitos parlamentares 
não têm conseguido discutir as 
matérias ou a pauta de votação”, 
criticou o senador Jean Paul Prates 
(PT-RN).

Jean Paul criticou sessão desorganizada

Prefeituras ganham mais tempo 
para fazer planos de mobilidade

Medida provisória

Edilson Rodrigues / Agência Senado
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O secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, 
deu mais uma demonstração de lealdade ao presidente Jair 
Bolsonaro. Ele teve uma longa conversa com o chefe e, mo-

desto, afi rmou que não seria a melhor escolha para substituir Sérgio 
Moro. Por isso, como Oliveira na véspera, quem dormiu ministro 
da Justiça e Segurança Pública, nesta segunda-feira (27), foi o atu-
al ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), André Luiz 
Mendonça. É o principal favorito ao cargo. O ministro da AGU não 
é íntimo de ministros de tribunais superiores, mas é muito elogiado 
pelo relacionamento respeitoso que mantém com todos. Evangé-
lico, André Mendonça é “terrivelmente técnico”, segundo afi rmam 
os amigos. Ele é citado para ocupar vaga de ministro do Supremo. 
O combate à corrupção valeu a Mendonça o Prêmio Innovare em 
2011 por liderar a recuperação de meio bilhão de reais milhões em 
três anos. Ex-chefe da AGU nos governos Lula e Dilma, Luiz Inácio 
Adams defi niu assim o favorito: “André é um profi ssional experi-
mentado e ponderado”.

Ministro da AGU é o 
novo favorito para a Justiça

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

NEGOCIAÇÃO TARDIA
O ex-presidente e senador 

Fernando Collor (Pros-AL) criticou 
ontem a relação entre Bolsonaro e 
a classe política, com a autoridade 
de quem admite haver cometido 
o mesmo erro: “já vi esse fi lme”. 
Para Collor, o presidente começou 
tarde a negociação para obter 
apoio do “centrão”.

‘HERÓI DA RESISTÊNCIA’
Wanderson Oliveira, que 

pediu demissão do cargo de 
secretário de Vigilância da 
Saúde em solidariedade a 
Mandetta, continua agarrado 
ao DAS e aos holofotes do 
Covid-19. Esteve ontem na 
coletiva do governo.

VIDA PÓS-MORO
Uma das mais altas 

autoridades a bater cabeças com 
o presidente desde o início do 
mandato, Rodrigo Maia reduziu 

Contra Justiça, ANP insiste 
favorecer distribuidores 

Derrotada na Justiça Federal, que autorizou usinas de três 
Estados a vender estoques de etanol diretamente aos postos, a 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) não abre mão do cartório que 
criou para seus amigos das distribuidoras/atravessadoras. O esquema 
é perverso: a ANP obriga as usinas a venderem seu etanol somente às 
distribuidoras, mas as autorizou a não comprar o produto. Ao mesmo 
tempo, proíbe as usinas de vender o etanol já produzido a outros, 
incluindo postos, por exemplo.

CARTÓRIO BILIONÁRIO
Resolução muito 

suspeita da ANP, de 2009, 
criou o cartório que obriga 
produtores de combustíveis a 
venderem os produtos só às 
distribuidoras.

SEM VALOR AGREGADO
A resolução é 

muito suspeita porque 

distribuidoras/atravessadores 
não agregam valor aos 
combustíveis, que assim chega 
mais caro ao posto. 

ESCÂNDALOS A GRANEL
As distribuidoras/

atravessadoras só produzem notas 
fiscais e escândalos de corrupção, 
como mostraram inúmeras 
operações da Polícia Federal.

o tom sobre o “impeachment” 
de Bolsonaro. Até pediu 
“paciência”, coisa que aliás não 
é o seu forte.

ASSIM É SE LHE PARECE
O economista Alexandre 

Schwartsman está entre os 
que acreditaram na fake news 
da “saída” do ministro Paulo 
Guedes (Economia). A fofoca foi 
descartada, mas ele não perde 
a fé: acha que ao ter ratifi cado 
seu poder, Guedes está no 
papel do técnico de futebol 
“prestigiado no cargo”.

RUIM PARA TODOS
Murilo Hidalgo, do instituto 

Paraná Pesquisa, disse ontem 
que, segundo levantamento 
nacional que realizou, tanto 
o presidente Jair Bolsonaro 
quanto o ex-ministro Sergio 
Moro saíram perdendo no caso 
da demissão.

Uma das consequências do 
isolamento social imposto em todo 
o mundo devido ao avanço do coro-
navírus tem sido o aumento da vio-
lência doméstica. Os dados se repe-
tiram em diversos países e também 
nos vários estados brasileiros, em 
maior ou menor proporção, entre 
eles o Rio Grande do Norte. A reali-
dade foi tema de mais uma reunião 
da Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte nes-
ta segunda-feira (27).

“Isso foi registrado no mundo 
inteiro, e aqui no RN não foi dife-
rente. Dados da Secretaria de Se-
gurança refl etem que há aumento 
de registros de violência, entre fe-
vereiro e março deste ano, de 22% 
na Região Metropolitana de Natal. 
Em todo o RN, foi de 8,8%. Já as 
medidas restritivas aumentaram 
o seu uso em 18,5%”, disse a pro-
motora de Justiça Erica Canuto, 
coordenadora do Núcleo de Apoio 
à Mulher Vítima de Violência do 
Ministério Público Estadual.

Ainda de acordo com a espe-
cialista, o RN teve um aumento de 
300% no número de feminicídios se 
comparado o mês de março deste 
ano com o mesmo período de 2019. 
No terceiro mês de 2020, foram 
quatro mulheres assassinadas, en-

quanto em 2019 se registrou uma 
vítima desse tipo de crime no mes-
mo período de tempo.

Érica Canuto também cobrou 
ações para combater o avanço da 
violência contra as mulheres no 
RN. “Pelo número de violência no 
País, o quinto do mundo que mais 
mata mulheres, temos o dever 
de nos anteciparmos em políticas 
públicas. Não podemos esperar a 
morte da mulher, tem que se ante-
cipar para evitar que ela aconteça. 
O Estado precisa se aparelhar, pre-
cisa ter Casa Abrigo Estadual, as 
mulheres do interior não têm para 
onde recorrer, para onde ir e se re-

fugiar”, afi rmou.
A promotora sugeriu colocar o 

tema como uma das pautas princi-
pais do Estado. O RN, segundo ela, 
possui o maior índice de violência 
psicológica contra mulheres e 87% 
dos casos registrados ocorrem na 
frente de crianças. “É um círculo 
vicioso, as crianças aprendem com 
a repetição. Elas estão vendo o 
comportamento”, completou.

Ainda de acordo com a repre-
sentante do Ministério Público, o 
isolamento social se transformou 
em um fator de risco para as mu-
lheres porque a “casa é um lugar 
perigoso” para elas.

A força-tarefa da Operação 
Lava Jato denunciou nesta segun-
da-feira (27) o ex-gerente do Banco 
do Brasil José Aparecido Augusto 
Eiras e os doleiros Raul Henrique 
Srour e Carlos Arturo Mallorquin 
Junior pela lavagem de mais de R$ 
9 milhões entre 2011 e 2014. O trio 
é acusado de organização crimino-
sa, corrupção, lavagem de dinheiro 
e gestão fraudulenta de instituição 
fi nanceira.

Eiras e Carlos Arturo foram 
alvos da “Alerta Mínimo”, 66ª eta-
pa da Lava Jato desencadeada em 
setembro de 2019. Na ocasião, a 
Polícia Federal afi rmou que os in-
vestigados teriam atuado para em-
presas que tinham contratos com a 
Petrobras e precisavam de dinhei-
ro em espécie para pagar propinas 
a agentes públicos. Srour também 
foi citado na decisão que defl agrou 

a operação e foi assinada pela juíza 
Gabriela Hardt, da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba.

Segundo o Ministério Público 
Federal, os doleiros “cooptaram” o 
então gerente do Banco do Brasil 
José Eiras para que viabilizasse a 

abertura e a movimentação de con-
tas bancárias em nome de empre-
sas de fachada, assegurando que as 
operações de lavagem realizadas 
em tais contas não fossem notifi -
cadas ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf).

Promotora cobra ações para combater o avanço da violência contra as mulheres

Doleiro Raul Henrique Srour é um dos investigados pelo Ministério Público Federal

Registros de violência doméstica 
crescem 22% no RN na pandemia

Lava Jato denuncia ex-gerente
do Banco do Brasil e doleiros

Dados são da promotora de Justiça Erica Canuto, coordenadora do Núcleo 
de Apoio à Mulher Vítima de Violência do Ministério Público do RN (MPRN)

Quarentena

“Alerta Mínimo”

Edilson Rodrigues / Agência Senado

José Aldenir/AgoraRN
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Os reservatórios hídricos do 
Rio Grande do Norte alcançaram 
o maior volume desde 2014. Se-
gundo levantamento do Instituto 
de Gestão das Águas do Estado 
(Igarn), órgão que monitora a situ-
ação volumétrica dos reservatórios 
do estado, as reservas potiguares 
atingiram 45,89% da capacidade 
hídrica total.

As reservas hídricas superfi -
ciais totais do Estado já somam 
2.008.669.228 metros cúbicos (m³), 
da capacidade total de armazena-
mento das principais barragens 
estaduais que é de 4.376.444.842 
m³. Esta já é a melhor condição 
das reservas hídricas estaduais 
desde 2012, quando o estado ter-
minou a quadra invernosa com 
2.960.599.325 m³.

A barragem Armando Ribei-
ro Gonçalves, maior reservató-

rio do RN, com capacidade para 
2.373.066.510 m³, acumula atual-
mente 1.163.336.253 m³, percen-
tualmente, 49,02% do seu volume 
máximo. Para efeito comparativo, 
no dia 27 de Abril de 2019, a re-
presa acumulava 787.064.000 m³, 
que representam 32,79% da sua 
capacidade.

Segundo maior reservatório do 
Estado, a barragem Santa Cruz 
do Apodi, com capacidade para 
599.712.000 m³, está represando 
213.173.540 m³, que percentual-
mente representam 35,55% do 
seu volume máximo. No mesmo 
período de abril de 2019 o manan-
cial acumulava 153.070.976 m³, 
correspondentes a 25,52% da sua 
capacidade.

O açude Marechal Dutra, tam-
bém conhecido como Gargalheiras, 
voltou a receber aporte hídrico e 

está acumulando 13.211.078 m³, 
que percentualmente representam 
29,74% da sua capacidade total 

que é de 44.421.480 m³. No mesmo 
período de abril de 2019 a represa 
acumulava apenas 207.272 m³, 

percentualmente 0,47% do seu vo-
lume total.

Dos 47 reservatórios monito-
rados pelo Igarn, apenas 2 estão 
com níveis inferiores a 10% da 
sua capacidade, sendo, portanto, 
considerados em nível de alerta. A 
situação de alerta ainda vale para 
o Passagem das Traíras, que está 
em reforma e não pode acumular 
grande volume hídrico, com 5,28% 
do seu volume máximo e Esguicho, 
em Ouro Branco, com 1,58% da 
sua capacidade. Percentualmente 
o número representa 4,25% dos 
reservatórios monitorados.

Já os mananciais completa-
mente secos também são 2, Inharé, 
localizado em Santa Cruz e Trairi, 
localizado em Tangará. Em termos 
percentuais o número representa 
4,25% dos reservatórios monitora-
dos.

Reservas hídricas do Estado já somam 2 bilhões de metros cúbicos em 2020

Rio Grande do Norte tem melhor condição 
das reservas hídricas dos últimos 8 anos
Levantamento feito pelo Instituto de Gestão das Águas do Estado, órgão que monitora a situação dos reservatórios no Rio 
Grande do Norte, mostra que as reservas potiguares atingiram 45,89% da capacidade total, melhor resultado desde 2012

Águas

José Aldenir/AgoraRN

A pandemia causada pelo novo 
coronavírus fez o mundo parar. 
Com o isolamento social como prin-
cipal antídoto ao contágio da Co-
vid-19, diversas atividades foram 
suspensas. Em Natal, contudo, as 
obras executadas pela prefeitura 
do município seguem o curso nor-
malmente, segundo o secretário de 
Obras Públicas e Infraestrutura, 
Tomaz Neto.

O serviço de recapeamento e 
asfalto em algumas ruas na Zona 
Leste e Sul da cidade foi dividido 
em três etapas, duas delas já con-
cluídas. “A terceira etapa não foi 
concluída, pois atende ruas como a 
Cônego Monte, onde fi ca o Hospi-
tal Giselda Trigueiro. Se déssemos 
inicio, nós prejudicaríamos o fun-
cionamento da unidade (referência 
no atendimento da Covid-19 no es-
tado)”, explica Tomaz Neto.

A obra de enrocamento da 
Praia de Ponta Negra, Zona Sul, 
aguarda uma resposta do Insti-
tuto de Defesa do Meio Ambiente 
em Natal (Idema) desde semana 
passada sobre a retomada da cons-
trução no local, que foi paralisada 
após contestação do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 

(MPRN) sobre o edital de licitação.
“Contratamos uma consultoria 

para responder as contestações 
feitas pelo MPRN. Os engenhei-
ros refi zeram o parecer e agora 
aguardamos um posicionamento 
do Idema para fazermos o enroca-
mento e adequação da drenagem. 
Depois, fazemos a engorda. Tudo 
orçado em R$ 12 milhões”, destaca 
o secretário.

Para Tomaz Neto, o serviço na 

Praia de Ponta Negra não sofreria 
impacto com a pandemia, pois “a 
redução do número de banhistas 
facilitariam o andamento das 
obras. A única surpresa foi a anu-
lação do processo de licitação”.

Na Zona Norte da capital, o 
recapeamento de 300 ruas, com 
orçamento de R$ 109 milhões, es-
tá 80% concluído e deve benefi ciar 
seis loteamentos. A obra deve ser 
entregue em julho de 2020.

Secretaria de Obras aguarda sinalização do Idema para retomar serviço na praia

Prefeitura espera retomar obras 
de enrocamento de Ponta Negra

Engorda 

José Aldenir/AgoraRN
Diante da pandemia do novo 

coronavírus, dezenas de famílias 
se viram obrigadas a passar pelo 
processo de morte e luto de um 
ente querido à distância. Sem ve-
lórios ou com um número reduzido 
de pessoas e de tempo, com caixões 
lacrados, os enterros em tempos de 
covid-19 exigiram mudanças como 
participação de parentes via cha-
mada de vídeo, rituais religiosos 
pela internet ou mesmo cerimônias 
solitárias.

“Os rituais diante da morte são 
muito importantes, porque regu-
larizam as experiências, fornecem 
um lugar seguro, desde um lugar 
físico, até um lugar afetivo im-
portante para expressão das emo-
ções, para que as pessoas possam 
enfrentar este momento juntas. 
Com a covid -19, esses rituais, que 
tinham função apaziguadora, orga-
nizadora, não estão acontecendo, e 
isso representa um risco para o lu-
to complicado após a morte, porque 
não foram feitas as despedidas” 
afi rma a coordenadora do Labo-
ratório de Estudos e Intervenções 
sobre Luto da PUC-SP, professora 
Maria Helena Pereira Franco.

A docente prevê um tempo bas-
tante difícil no que diz respeito à 
saúde mental e o luto: “As pessoas 

que apresentam um luto complica-
do vão ter algumas demandas que 
precisarão ser atendidas, como por 
exemplo, buscarão mais os serviços 
de saúde, pois fi carão mais atentas 
a algum sintoma, terão mudanças 
no sistema imunológicor”, disse.

Ela explica que haverá impac-
to também no âmbito social, na 
relação com grupos maiores, nas 
relações familiares. “Inclusive, por 
não terem a oportunidade de se 
despedir, podem fi car com a ex-
pectativa de que aquela morte não 
aconteceu, porque não tiveram a 
concretude da morte que os rituais 
proporcionam”, encerra.

Velórios têm duração reduzida

Covid-19 obriga a mudanças 
nos rituais de sepultamento

Luto

José Aldenir/AgoraRN



TERÇA-FEIRA, 28.04.2020Cidades8

O fi m de semana foi de pressão 
por leitos e aumento de ocorrências 
de casos suspeitos de Covid-19. O 
secretário adjunto de Saúde do 
Estado, médico Petrônio Spinelli, 
apontou que a taxa de ocupação de 
leitos nos hospitais da rede estadu-
al é de 39,5%.

Até esta segunda-feira (27), o 
Rio Grande do Norte tem 137 pes-
soas internadas em consequência 
da Covid-19. Deste total, 77 estão 
em leitos de UTI nas redes pública 
e privada.

Em razão da internação de 
casos da doença, Petrônio Spinelli 
insistiu na necessidade de pelo me-
nos 60% da população fi car em ca-
sa e tomar as medidas de proteção.

 “As pessoas devem fi car em 
isolamento e todos devem usar 
máscara. Ficar em fi la sem másca-
ra é inaceitável. A situação é grave, 
e, afi rmamos publicamente, o sis-
tema pode, sim, entrar em colapso 
rapidamente”.

Analisando as ocorrências, 
Spinelli explicou que hoje 80% dos 

casos atingem pessoas com mais 
de 80 anos. Antes a média de idade 
era de 60 anos. 

“Isso signifi ca que a pandemia 
volta aos idosos. E que ela está 
chegando aos bairros onde residem 
as pessoas que dispõem de menos 
recursos para se proteger. É uma 

situação grave e preocupante por 
que os casos estão indo para a pe-
riferia, mas não reduzem na classe 
média”, observou.

Previstas nos decretos estadu-
ais, as empresas devem cumprir 
as medidas protetivas, fornecer 
equipamentos aos colaboradores, 

assegurar a higienização constan-
te. Os estabelecimentos comerciais 
também devem evitar grandes 
aglomerações.

“Algumas empresas estão fa-
zendo propaganda orientando a po-
pulação corretamente. Mas outras 
estão fazendo como se estivesse 
tudo normal e anunciando promo-
ções que estimulam aglomerações. 
Isso destoa do acordo feito para as 
medidas do decreto, que permite o 
funcionamento de alguns setores. 
Este momento é de fazer valer o 
isolamento de 60% das pessoas. A 
população precisa tomar esta cons-
ciência”, alertou Petrônio.

Neste fi nal de semana, a Sesap 
deu continuidade aos trabalhos pa-
ra que o Hospital Giselda Trigueiro 
funcione plenamente com 25 leitos, 
na instalação dos dez leitos de UTI 
do Hospital Pedro Germano da Po-
lícia Militar, dos 20 leitos de UTI 
no João Machado, em Natal e em 
Mossoró, com os leitos de UTI no 
Hospital São Luiz em parceria com 
a Prefeitura.

Secretário adjunto Petrônio Spinelli: “sistema pode entrar em colapso rapidamente ”

Ocupação dos leitos de UTI é de 39,5% 
no RN; Sesap teme por colapso da rede
Rio Grande do Norte soma 77 pessoas internadas em leitos de unidade de terapia intensiva em 
decorrência da Covid-19; Governo do Estado pede que população siga com isolamento social

Atendimento

Sandro Menezes/ Ascom

O Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação 
(ITI) incluiu a validação 
digital de receitas e atesta-
dos médicos na ferramenta 
que permite certifi car pela 
internet a autenticidade de 
documentos. No portal de 
validação, um farmacêutico 
pode agora checar se uma re-
ceita recebida por e-mail, por 
exemplo, foi assinada por um 
médico com certifi cação digi-
tal. A segurança do processo é 
garantida pelo ITI, autarquia 
ligada à Casa Civil que é res-
ponsável pela manutenção da 
Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira (ICP-Brasil).

A iniciativa tem apoio 
técnico do Conselho Federal 
de Medicina e do Conselho 
Federal de Farmácia.

A Lei 13.989/2020, sancio-
nada em 16 de abril, autori-
zou a prática de telemedicina 
para todas as áreas da saú-
de, observados os mesmos 
padrões normativos e éticos 
usuais do atendimento pre-
sencial.

Receita médica 
pode receber 
validação pela 
internet

Mudança

A Covid-19 fez mais vítimas 
fatais no Rio Grande do Norte do 
que a H1N1 entre os de 2018 e 
2019. Segundo dados da Secretaria 
Estadual de Saúde, divulgado nes-
ta segunda-feira (27), 45 pessoas 
morreram desde 28 de março em 
decorrência da doença causada pe-
lo novo coronavírus. Já no período 
dos dois últimos anos, 35 pessoas 
morreram em decorrência do vírus 
infl uenza.

Os dados sobre a gripe H1N1 
foram obtidos através do siste-
ma de mortalidade hospitalar do 
Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde do Brasil 
(DataSus). Em 2018, de acordo 
com as estatísticas, morreram 20 
pessoas. No ano seguinte, o núme-
ro foi de 15.

Desde a primeira morte por 
Covid-19 no Rio Grande do Norte, 
em 28 de março, quando o profes-
sor universitário Luiz Di Souza 
morreu em decorrência de compli-
cações da doença, a mortalidade 
pelo coronavírus só aumenta em 
todo o estado. Nos últimos 10 dias, 
o número de óbitos dobrou. Atual-
mente, são 45 casos, contra os 20 

de 16 de abril.
Sobre a gripe, em 2018, de acor-

do com o DataSus, 55% dos mortos 
tinham mais de 70 anos. Em 2019, 
a maior parte dos mortos também 
tinha mais de 70 anos (53%). No 
entanto, com relação aos casos de 
Covid-19, 47% estavam na faixa 
etária entre 59 e 70 anos.

Covid-19 já matou mais no RN 
que a H1n1 entre 2018 e 2019

Levantamento

Covid-19 matou 45 pessoas em 2020

Sebastien Bozon/AFP

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) criou um grupo de trabalho 
para elaborar sugestões de medi-
das emergenciais para prevenir 
ou frear a violência em situação 
doméstica. 

A medida foi tomada após a 
confi rmação do aumento dos ca-
sos registrados contra a mulher 
durante o isolamento social, de-
terminado como forma de evitar a 
transmissão do novo coronavírus e 
da Covid-19. Nos últimos 40 dias, 
o Rio Grande do Norte já registrou 
quatro feminicídios.

O grupo vai realizar estudos 
e apresentar diagnósticos sobre 
dados que conduzam ao aperfei-
çoamento dos marcos legais e ins-
titucionais sobre o tema e sugerir 
medidas que garantam maior 
celeridade, efetividade e priorida-
de no atendimento das vítimas de 
violência doméstica e familiar no 
Poder Judiciário. Também devem 
apresentar propostas de políticas 
públicas judiciárias para moder-
nizar e dar maior efetividade no 
atendimento das vítimas de violên-

cia doméstica durante o período da 
quarentena.

O grupo tem prazo de 60 dias 
para apresentar soluções que pos-
sam contribuir no atendimento as 
vítimas. Os encontros de trabalho 
ocorrem, prioritariamente, por 
meio virtual.

O GT tem o apoio da Secretaria 

Especial de Programas, Pesquisas 
e Gestão Estratégica do CNJ e go 
gabinete da conselheira Maria 
Cristiana Ziouva. E pode contar 
ainda com o auxílio de autorida-
des ou especialistas de entidades 
públicas ou privadas com atuação 
em área correlata para colher sub-
sídios e aprofundar estudos.

Medida foi tomada após a confi rmação do aumento dos casos de violência no País

CNJ cria grupo para frear aumento 
dos casos de violência doméstica

Determinação

Marcos Santos/USP
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O Sindicato dos trabalhadores 
em Saúde do Rio Grande do Norte 
(Sindsaúde) enviou um ofício à Se-
cretaria Estadual de Saúde (Sesap)  
solicitando um levantamento ofi -
cial em relação ao número de pro-
fi ssionais infectados pelo Covid-19. 
Os últimos boletins epidemiológi-
cos divulgados pela Secretaria não 
apresentam essas informações.  

No dia 1º de abril, a Sesap di-
vulgou que os profi ssionais de saú-
de do estado representam 37% dos 
casos confi rmados de coronavírus. 
Até então, o Rio Grande do Norte  
registrava 92 pessoas infectadas. 
Destas, 34 eram trabalhadores da 
saúde. No último boletim apresen-
tado, do dia 27, a Sesap registrou 
832 casos e 45 óbitos. No entanto, 
a secretaria não divulgou quantos 
profi ssionais da saúde estão infec-
tados pela doença.

Segundo a solicitação feita pelo 
Sindsaúde, o Estado tem o dever de 
divulgar o número de profi ssionais 
da saúde infectados pela Covid-19, 
assim como tem o dever de garan-
tir a proteção a esses trabalhado-
res que têm sido linha de frente no 
combate ao novo coronavírus. 

“É verdade que esse novo vírus 
possui um altíssimo potencial de 
transmissão, mas também é verda-
de que a vulnerabilidade dos traba-
lhadores da saúde está diretamen-
te relacionada às suas condições 
de trabalho, a exemplo da falta de 
equipamentos de proteção indivi-
dual”, disse Breno Abbott, atual 
coordenador geral do Sindsaúde.

Ainda segundo ele, as unidades 
hospitalares do Rio Grande do Nor-
te também apresentam escassez de  
insumos de proteção aos servidores 
da saúde. “Em alguns hospitais, 

faltam até produtos para a higie-
nização, como álcool e sabão para 
lavar as mãos. Na prática, é como 

se os profi ssionais fossem enviados 
para uma guerra sem nenhuma 
segurança. Em geral, faltam más-

caras, luvas e aventais ou existem 
em quantidade insufi ciente”,

O Sindsaúde entrou com uma 
ação judicial, no início de março, 
cobrando Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI) adequados e 
sufi cientes. No entanto, segundo a 
entidade, o Governo do Estado ain-
da não cumpriu a decisão. 

Nesse sentido, o sindicato criou 
um canal de denúncias para que os 
trabalhadores possam denunciar a 
falta de Equipamentos nos locais 
de Trabalho e está orientando, con-
forme preceitua o Código de Ética 
da Enfermagem, em seu art. 22, 
bem como as normas de segurança 
do trabalho, que os trabalhadores 
da saúde se recusem a desenvolver 
atividades profi ssionais na falta 
de material ou equipamentos de 
proteção individual e coletiva defi -
nidos na legislação específi ca.

Rio Grande do Norte tem 832 casos confi rmados de Covid-19 até o dia 27 de abril

Sindicato quer saber quantos profissionais 
de Saúde do Estado contraíram Covid-19
Secretaria Estadual de Saúde não apresenta dados sobre servidores infectados com o novo coronavírus desde o dia 1º de abril; 
Sindsaúde também cobra do governo reposição dos equipamentos de proteção individual para os hospitais públicos do RN

Preocupação

Yves Herman/Reuters
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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 extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. MIGUEL JORGE BARATA FEIO RIBEIRO DE SOUSA, português, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade de n° 003.497.700 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n° 008.986.974-50, residente e domiciliado na 
Av. Conde Valbom, n° 95, 6° andar – esquerdo, Lisboa, Portugal, Código Postal: 1050-067,  o Sr. BENTO MARIA LARANJO 
GONÇALVES PARREIRA DO AMARAL, português, solteiro, empresário, portador do RNE de n° V381559-W, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 013.227.954-10, residente e domiciliado na Rua Praia do Giz, n° 26, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59178-
000, e, o Sr. LUIS MARIA DE ALMEIDA BANDEIRA RAPOSO DE MAGALHÃES, português, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade de n° 003.690.166 – ITEP/RN, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 009.547.614-80, residente e domiciliado na Rua Praia do Giz, n° 08, Apt. 06, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178, 
por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Av. Nascimento de Castro, 1762, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59.056-450.  Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, sendo cortado também pelo Caminho 
da Cancela, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 15.225,58m² (quinze mil, duzentos e vinte e cinco metros 
e cinquenta e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.023.01.0025.0000.1 e sequencial n° 1.005614.9, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do 
perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W 
e coordenadas UTM: N=9.309.200,09 e E=273.641,01, seguindo com distancia de 34,44m e azimute de 125°36’13’’ chega-
se ao vértice V2; seguindo com distancia de 31,27m e azimute de 117°41’11’’, chega-se ao vértice V3; confrontando nesses 
trechos com a Rua Projetada. Seguindo com distancia de 81,87m e azimute de 242°04’32’’, chega -se ao vértice V4; seguindo 
com distancia de 52,67m e azimute de 149°05’59’’, chega-se ao vértice V5; confrontando nesses trechos com Marcos 
Bruschelli. Seguindo com distancia de 102,36m e azimute de 239°05’59’’, chega-se ao vértice V6, confrontando nesse trecho 
com Performa Empreendimentos Imobiliários. Seguindo com distancia de 24,94m e azimute de 336°49’34’’, chega -se ao 
vértice V7, seguindo com distancia de 15,18m e azimute de 5°00’09’’, chega-se ao vértice V8, seguindo com distancia de 
29,03m e azimute de 342°17’31’’, chega-se ao vértice V9, seguindo com distancia de 57,92m e azimute de 332°32’58’’, 
chega-se ao vértice V10, seguindo com distancia de 14,92m e azimute de 330°29’01’’, chega-se ao vértice V11; confrontando 
nesses trechos com o Caminho da Cancela. Seguindo com distancia de 135,05m e azimute de 72°30’32’’, chega-se ao vértice 
inicial V1, confrontando neste trecho com Pedro Lucas Alves da Rocha, totalizando uma área de 15.225,00m² e um perímetro 
de 579,65. Todos os azimutes e distancias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Com a Seguinte 
Confrontação: Ao Norte, com a Rua Projetada; Ao Sul, com o Caminho da Cancela; Ao Leste, com a Performa 
Empreendimentos Imobiliarios e Marcos Bruschelli; e, ao Oeste, com Pedro Lucas Alves da Rocha. Memorial correspondente 
ao serviço registrado no CFT com TRT n° BR20190151963.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel 
é R$ 141.315,03. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Pedro Lucas Alves da 
Rocha, o Sr. Marcos Bruschelli, a empresa Performa Empreendimentos Imobiliarios, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I 
– o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 28.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
ACQUATRAT DO NORDESTE LTDA-ME, CNPJ 02.191.235/0001-33, torna público que rece-

beu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2015-084385/TEC/LS-0057, com prazo de validade, 14/03/2023, 
em favor do empreendimento, para extração de areia e cascalho, numa área de 1,30ha, inserida 
na poligonal do Processo ANM 848221/19, localizada na Praia de Sagi, Distrito de Sagi, Município 
de Baia Formosa/RN.

ACQUATRAT DO NORDESTE LTDA-ME 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GENIVAL IDUINO DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ:15.354.017/0001-14, torna público que está 
requerendo e recebeu AO IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte PEDIDO LICENÇA DE SIMPLIFICADA para empreendimento de estrutura de 
laser e recreação, localizado a rua Pedro Marinho Meneses,14, centro, Arês,  Rio Grande do Norte.

MAIZA DE ALBUUQERQUE
BIOLOGA 

O Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) Metropoli-
tano atendeu 86 pacientes suspei-
tos de Covid-19 até 26 de abril de 
2020. Em comparação com o mês 
de março do mesmo ano, o cresci-
mento foi de 230%, quando foram 
registradas 26 ocorrências.

Segundo dados do próprio 
Samu, oito dos atendimentos tive-
ram posteriormente confi rmados 
como de infecção  por Covid-19.

O Samu Metropolitano auxilia 
165 municípios potiguares, visto 
que apenas Natal e Mossoró pos-
suem o próprio serviço de atendi-
mento. Na capital, os atendimen-
tos do Samu Natal aumentaram 
62% no comparativo anual do mês 
de março. Em 2020, foram 8.103 
ocorrências, ante 4.989 de 2019.

O mês de abril também regis-
tou acréscimo. Até o vigésimo dia, 
foram 5.844 atendimentos, 11% a 

mais do que os trinta dias de abril 
de 2019, quando 5.222 pessoas re-
ceberam assistência.

A coordenadora do Samu Me-
tropolitano, Wilma Dantas, explica 
que “o número de consultas por 
meio de telemedicina é bem maior. 
Fazemos a orientação médica por 
telefone de muitas pessoas que 
ligam com queixas simples”. O ba-
lanço do número de consultas de 
telemedicina está em andamento.

A Prefeitura de Natal adaptou 
as feiras livres do município devido 
ao novo coronavírus. No último do-
mingo (26), fi scais das secretarias 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) e de Serviços Urbanos 
(Semsur), com o apoio da Guarda 
Municipal estiveram nas Feiras 
das Quintas (zona Oeste) e de La-
goa Seca (zona Leste). E no sábado 
(25), na Feira de Santa Catarina 
(zona Norte) para vistoria do cum-
primento das normas e cadastra-
mento de feirantes.

O trabalho consiste no diag-
nóstico da atividade para que ela 
atenda todas as normas previstas 
no Decreto nº 11.933 de 03 de abril 
de 2020. Além de buscar um novo 
ordenamento das bancas, para que 
se mantenha a distância de segu-
rança entre os próprios feirantes 
e também consumidores, evitando 
aglomerações.

O supervisor geral de Fisca-
lização Ambiental da Semurb, 
Leonardo Almeida, esclarece que 

com os dados das vistorias in loco 
e dos cadastros dos feirantes será 
apresentado um novo layout para a 
distribuição das bancas. E só pode-
rão atuar na atividade os que esti-
verem devidamente cadastrados e 
autorizados a comercializar. 

“A fi scalização Municipal está 
fazendo um trabalho técnico e sé-
rio no sentido de manter as feiras 

em pleno funcionamento. Mas se 
as medidas não forem satisfatórias 
elas podem ser suspensas nova-
mente. Por isso, é importante para 
que isso não aconteça, que os maio-
res interessados, os feirantes, fa-
çam a sua parte. Após a superação 
deste momento crítico, a Prefeitura 
vai fl exibilizar as regras”, disse Al-
meida.

Fiscais do município estão vistoriando as estruturas de feiras livres de Natal

Atendimentos de Covid-19 pelo 
Samu aumentam 230% em abril 

Prefeitura de Natal fiscaliza feiras 
para verificar normas de prevenção

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu 86 pacientes com 
suspeita de Covid-19 até o dia 26 de abril em todo o Rio Grande do Norte

Urgência 

Ação

Divulgação / Ascom

Samu Metropolitano auxilia 165 municípios potiguares, visto que apenas Natal e Mossoró possuem o próprio serviço

Nathalie Brasil / Semcom

2
4
6
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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. 
Solicitantes: o Sr. SEBASTIAN BARBIERO, argentino, casado, cozinheiro, portador do CPF/MF n° 715.948.874-11 e 
Passaporte de n° AAC005456, e sua esposa, a Sra. CAMILA BONTEMPO MELO, brasileira, arquiteta, portadora do CPF/MF 
n° 024.884.551-99 e RG de n° 5741778, ambos residentes e domiciliados na Rua das Pedrinhas, n° 300, casa 15, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, que vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 2.212,95m² (dois mil, duzentos e doze metros e noventa e cinco decímetros quadrados). Imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.028.05.1683.0000.7 e sequencial n° 1.008972.1, CEP: 
59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto 
P1 ao P2 com 152,91m com as Sras. Lila Ananda Ringuelet, Sra. Maria Carolina Marbian, Sra. Veronica Elisabet Merlo, 
Vanina Sara Marandet e a Sra. Contaza Alejandrina Cooper; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 149,46m com a Sra. Luciana 
Regina Garcia de Freitas; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 15,00m com o Sr. Antônio Barbosa Filho; Ao Oeste, do ponto P4 
ao P1 com 15,00m, com a  Rua do Cordeiro. Seguindo as Seguintes Coordenadas Geográficas de GPS para UTM: P1-
X=271832,86 Y=9310394,96 P2-X=271961,26 Y=9310477,91 P3-X=271970,23 Y=9310465,89 P4-X=271844,35 
Y=9310385,33. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA-RN com ART n° RN20190260473.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, a Sra. Maria 
Carolina Marbian, a Sra. Veronica Elisabet Merlo, a Sra. Vanina Sara Marandet, a Sra. Constaza Alejandrina Cooper , 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-
se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 28.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA - LP

A  POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA,  CNPJ: 10.791.675/0001-50, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA aLicença Previa - LP, para extração e Benefi ciamento de GRANITO, numa área de 9,64 
(há) localizada no Sítio Aroeira, S/N,  Zona Rural , Upanema/RN, CEP: 59.670-000

José Luis Arantes Horto
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, 

torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença:

Renovação de licença Simplifi cada Nº2019-138652/TEC/ RLS-0106, com prazo de valida-
de até 27/04/2023, em favor do empreendimento 01acesso ao poço petrolífero de códigos 3-PBC-
-3-RN do campo Sabia Bico de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município 
de Assú, no Rio Grande do Norte. 

Nazaré de Fatima Giovetty de Souza
Diretório Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO IV ENERGIA S/A, 33.701.101/0001-49 torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença de Instalação, com prazo de validade até 04/03/2024 em favor do empreendimento 
Parque Eólico São Fernando IV, localizado na zona rural dos Municípios de São Bento do Norte e 
Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO V ENERGIA S/A, 33.912.842/0001-79 torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença de Instalação, com prazo de validade até 09/03/2024 em favor do empreendimento 
Parque Eólico São Fernando V, localizado na zona rural dos Municípios de São Bento do Norte e 
Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VENTOS DE SÃO FERNANDO VI ENERGIA S/A, 33.912.821/0001-53 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplifi cada, com prazo de validade até 09/03/2026 em favor do empreendimento 
Parque Eólico São Fernando VI, localizado na zona rural dos Municípios de São Bento do Norte e 
Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier
Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ 04.245.220/0001-36, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação para o 
empreendimento Parque Eólico Alegria I, localizado na Praia do Minhoto, Zona Rural, no 
Município de Guamaré/RN.

MARRISON GABRIEL SOUZA
Nutricionistas dão dicas 
de alimentos para fortalecer 
o sistema imunológico
Especialistas dizem que alimentação equilibrada pode ajudar a fortalecer o 
sistema imunológico e a diminuir as chances de contrair infecções 

Proteção

Uma alimentação equilibrada pode ajudar a for-
talecer o sistema imunológico e consequentemente 
diminuir as chances de contrair infecções. No entanto, 
segundo o nutricionista Daniel Novais, nenhum ali-
mento por si só é capaz de proteger o organismo de 
doenças. Ele detalha que vai proteger nosso corpo são 
hábitos de vida saudáveis: atividades físicas regulares, 

não tabagismo, consumo moderado de bebidas alcoóli-
cas, boas dose de sono, além do consumo de alimentos 
ricos em nutrientes, vitaminas e minerais. A nutricio-
nista, Franciane Nunes, da Universidade Federal do 
Amapá (UNIFAP),  também destacou algumas  dicas 
de alimentos que podem ajudar no fortalecimento do 
sistema imunológico.

1
3
5

Vitamina C, ou ácido ascórbico, 
trabalha estimulando o sistema 
imune. Fontes naturais de vitamina 
C são alimentos como acerola, limão, 
goiaba, caju, kiwi, laranja, morango, 
mamão, brócolis, pimentão, espina-
fre, repolho, salsinha e tomate.

Zinco é um mineral fundamental 
para a síntese de células imunológi-
cas, agindo na defesa contra vírus, 
bactérias e fungos. Como posso au-
mentar a ingestão de Zinco no meu 
dia? Comendo mais sementes (como 
de abóbora, chia, girassol), incluindo 
farelo de aveia nas receitas, comen-

Própolis é excelente agente 
imunomodulador, uma vez que 
suas substâncias promovem maior 
ativação das células de defesa. Seja 
em gotas ou em cápsulas, o ideal 
seria fazer seu uso diariamente em 
épocas de prevenção.

Vitamina D (estudos demons-
tram que as pessoas com defi ciência 
de vitamina D têm 11 vezes mais 
probabilidade de desenvolver gripe). 
Fontes naturais de vitamina D são 
alimentos como sardinha, gema de 
ovo, queijos, bife de fígado.

De modo geral, evite açúcares 
simples como doces, sobremesas, 
farinha branca e grãos refi nados. Os 
açúcares refi nados podem suprimir o 
sistema imunológico.

Lembrando que além de comer 
bem, dormir bem e fazer atividade 
física são aliados para melhorar a 
sua imunidade. 



TERÇA-FEIRA, 28.04.2020 Geral 11

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. MIGUEL JORGE BARATA FEIO RIBEIRO DE SOUSA, português, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade de n° 003.497.700 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n° 008.986.974-50, residente e domiciliado na 
Av. Conde Valbom, n° 95, 6° andar – esquerdo, Lisboa, Portugal, Código Postal: 1050-067,  o Sr. BENTO MARIA LARANJO 
GONÇALVES PARREIRA DO AMARAL, português, solteiro, empresário, portador do RNE de n° V381559-W, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 013.227.954-10, residente e domiciliado na Rua Praia do Giz, n° 26, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59178-
000, e, o Sr. LUIS MARIA DE ALMEIDA BANDEIRA RAPOSO DE MAGALHÃES, português, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade de n° 003.690.166 – ITEP/RN, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 009.547.614-80, residente e domiciliado na Rua Praia do Giz, n° 08, Apt. 06, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178, 
por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Av. Nascimento de Castro, 1762, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59.056-450.  Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, sendo cortado também pelo Caminho 
da Cancela, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 15.225,58m² (quinze mil, duzentos e vinte e cinco metros 
e cinquenta e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.023.01.0025.0000.1 e sequencial n° 1.005614.9, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do 
perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W 
e coordenadas UTM: N=9.309.200,09 e E=273.641,01, seguindo com distancia de 34,44m e azimute de 125°36’13’’ chega-
se ao vértice V2; seguindo com distancia de 31,27m e azimute de 117°41’11’’, chega-se ao vértice V3; confrontando nesses 
trechos com a Rua Projetada. Seguindo com distancia de 81,87m e azimute de 242°04’32’’, chega -se ao vértice V4; seguindo 
com distancia de 52,67m e azimute de 149°05’59’’, chega-se ao vértice V5; confrontando nesses trechos com Marcos 
Bruschelli. Seguindo com distancia de 102,36m e azimute de 239°05’59’’, chega-se ao vértice V6, confrontando nesse trecho 
com Performa Empreendimentos Imobiliários. Seguindo com distancia de 24,94m e azimute de 336°49’34’’, chega -se ao 
vértice V7, seguindo com distancia de 15,18m e azimute de 5°00’09’’, chega-se ao vértice V8, seguindo com distancia de 
29,03m e azimute de 342°17’31’’, chega-se ao vértice V9, seguindo com distancia de 57,92m e azimute de 332°32’58’’, 
chega-se ao vértice V10, seguindo com distancia de 14,92m e azimute de 330°29’01’’, chega-se ao vértice V11; confrontando 
nesses trechos com o Caminho da Cancela. Seguindo com distancia de 135,05m e azimute de 72°30’32’’, chega-se ao vértice 
inicial V1, confrontando neste trecho com Pedro Lucas Alves da Rocha, totalizando uma área de 15.225,00m² e um perímetro 
de 579,65. Todos os azimutes e distancias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Com a Seguinte 
Confrontação: Ao Norte, com a Rua Projetada; Ao Sul, com o Caminho da Cancela; Ao Leste, com a Performa 
Empreendimentos Imobiliarios e Marcos Bruschelli; e, ao Oeste, com Pedro Lucas Alves da Rocha. Memorial correspondente 
ao serviço registrado no CFT com TRT n° BR20190151963.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel 
é R$ 141.315,03. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Pedro Lucas Alves da 
Rocha, o Sr. Marcos Bruschelli, a empresa Performa Empreendimentos Imobiliarios, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I 
– o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 28.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
ACQUATRAT DO NORDESTE LTDA-ME, CNPJ 02.191.235/0001-33, torna público que rece-

beu do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2015-084385/TEC/LS-0057, com prazo de validade, 14/03/2023, 
em favor do empreendimento, para extração de areia e cascalho, numa área de 1,30ha, inserida 
na poligonal do Processo ANM 848221/19, localizada na Praia de Sagi, Distrito de Sagi, Município 
de Baia Formosa/RN.

ACQUATRAT DO NORDESTE LTDA-ME 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GENIVAL IDUINO DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ:15.354.017/0001-14, torna público que está 
requerendo e recebeu AO IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte PEDIDO LICENÇA DE SIMPLIFICADA para empreendimento de estrutura de 
laser e recreação, localizado a rua Pedro Marinho Meneses,14, centro, Arês,  Rio Grande do Norte.

MAIZA DE ALBUUQERQUE
BIOLOGA 

O Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) Metropoli-
tano atendeu 86 pacientes suspei-
tos de Covid-19 até 26 de abril de 
2020. Em comparação com o mês 
de março do mesmo ano, o cresci-
mento foi de 230%, quando foram 
registradas 26 ocorrências.

Segundo dados do próprio 
Samu, oito dos atendimentos tive-
ram posteriormente confi rmados 
como de infecção  por Covid-19.

O Samu Metropolitano auxilia 
165 municípios potiguares, visto 
que apenas Natal e Mossoró pos-
suem o próprio serviço de atendi-
mento. Na capital, os atendimen-
tos do Samu Natal aumentaram 
62% no comparativo anual do mês 
de março. Em 2020, foram 8.103 
ocorrências, ante 4.989 de 2019.

O mês de abril também regis-
tou acréscimo. Até o vigésimo dia, 
foram 5.844 atendimentos, 11% a 

mais do que os trinta dias de abril 
de 2019, quando 5.222 pessoas re-
ceberam assistência.

A coordenadora do Samu Me-
tropolitano, Wilma Dantas, explica 
que “o número de consultas por 
meio de telemedicina é bem maior. 
Fazemos a orientação médica por 
telefone de muitas pessoas que 
ligam com queixas simples”. O ba-
lanço do número de consultas de 
telemedicina está em andamento.

A Prefeitura de Natal adaptou 
as feiras livres do município devido 
ao novo coronavírus. No último do-
mingo (26), fi scais das secretarias 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) e de Serviços Urbanos 
(Semsur), com o apoio da Guarda 
Municipal estiveram nas Feiras 
das Quintas (zona Oeste) e de La-
goa Seca (zona Leste). E no sábado 
(25), na Feira de Santa Catarina 
(zona Norte) para vistoria do cum-
primento das normas e cadastra-
mento de feirantes.

O trabalho consiste no diag-
nóstico da atividade para que ela 
atenda todas as normas previstas 
no Decreto nº 11.933 de 03 de abril 
de 2020. Além de buscar um novo 
ordenamento das bancas, para que 
se mantenha a distância de segu-
rança entre os próprios feirantes 
e também consumidores, evitando 
aglomerações.

O supervisor geral de Fisca-
lização Ambiental da Semurb, 
Leonardo Almeida, esclarece que 

com os dados das vistorias in loco 
e dos cadastros dos feirantes será 
apresentado um novo layout para a 
distribuição das bancas. E só pode-
rão atuar na atividade os que esti-
verem devidamente cadastrados e 
autorizados a comercializar. 

“A fi scalização Municipal está 
fazendo um trabalho técnico e sé-
rio no sentido de manter as feiras 

em pleno funcionamento. Mas se 
as medidas não forem satisfatórias 
elas podem ser suspensas nova-
mente. Por isso, é importante para 
que isso não aconteça, que os maio-
res interessados, os feirantes, fa-
çam a sua parte. Após a superação 
deste momento crítico, a Prefeitura 
vai fl exibilizar as regras”, disse Al-
meida.

Fiscais do município estão vistoriando as estruturas de feiras livres de Natal

Atendimentos de Covid-19 pelo 
Samu aumentam 230% em abril 

Prefeitura de Natal fiscaliza feiras 
para verificar normas de prevenção

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu 86 pacientes com 
suspeita de Covid-19 até o dia 26 de abril em todo o Rio Grande do Norte

Urgência 

Ação

Divulgação / Ascom

Samu Metropolitano auxilia 165 municípios potiguares, visto que apenas Natal e Mossoró possuem o próprio serviço

Nathalie Brasil / Semcom
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Nathallya Macedo
Subeditora de Online

A arte imita a vida ou a vida 
imita a arte? Tanto faz para Isado-
ra Gondim, atriz natalense de ape-
nas 22 anos que já é formada em 
teatro pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). 
O que importa, para ela, é que as 
expressões artísticas transformam, 
levam empatia e boas energias 
para aqueles que as apreciam. A 
atriz, de certa forma, aprendeu 
a valorizar ainda mais a arte em 
uma jornada cheia de difi culdades 
entre Natal, sua cidade de origem, 
e São Paulo, considerada a capital 
das oportunidades e um dos maio-
res polos culturais do País. 

Desde muito nova, Isadora 
nutriu o desejo pela atuação e 
buscou expressar essa paixão de 
todas as formas: fez balé, dança de 
rua, ginástica olímpica, começou a 
cantar... até que foi parar no teatro 
através de espetáculos religiosos. A 

jovem participou de várias peças, 
algumas propagandas, curtas-me-
tragens e acabou se tornando um 
rosto conhecido no meio artístico 
local. 

Assim que terminou a facul-
dade de teatro, Isadora partiu em 
uma busca por conhecimento e 
oportunidades em São Paulo. Du-
rante um ano, fez especialização 
em atuação metódica. “É uma ver-
tente que almeja a mais pura ver-
dade no palco e na tela, de forma 
que consiga convencer e tocar o te-
lespectador. É a partir desse ponto 
que a gente consegue transformar 
as pessoas e isso, para mim, é uma 
das coisas mais incríveis”, contou. 

Mas nem tudo foram fl ores na 
cidade grande. “Fui bastante asse-
diada, passei alguns ‘perrengues’. 
As pessoas mandavam mudar o 
meu sotaque, como se o nosso jeito 
de falar fosse errado. E eu precisei 
mudar, pelo menos para ter chance 
de passar nos testes”, revelou. 

Com o plano de fi rmar a car-

reira em São Paulo frustrado e 
de volta a Natal, Isadora valoriza 
o autoconhecimento conquistado 
durante o ano em que morou so-
zinha. Agora, busca novos projetos 
nas redes sociais para conseguir 
se movimentar em tempos de pan-
demia. “Sigo postando monólogos, 
poesias encenadas. Não consigo 
fi car parada, a atuação faz parte 
de mim”.  

ARTE EM NATAL 
Sobre o cenário artístico local, 

Isadora tece algumas críticas. Para 
ela, não há valorização sufi ciente 
entre os próprios potiguares, além 
do poder público. “Nosso cenário é 
muito lento. Temos um teatro mu-
nicipal, o Alberto Maranhão, que 
está fechado desde 2015. Não exis-
te essa urgência aqui na cidade, 
não se compreende o quanto a arte 
é necessária”. E continuou: “Temos 
vontade de sair de Natal porque a 
gente sente que aqui ninguém va-
loriza”. 

Atriz natalense Isadora Gondim fala sobre o período em que buscou firmar a carreira 
em São Paulo e relata também a importância do cenário artístico potiguar  

“Precisei mudar 
meu sotaque”  

Atriz Isadora Gondim 
(esq.) em cena

Fotos: Cedidas
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias 

 O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0813607-86.2019.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI contra EXECUTADO: GIUSEPPE GARINO, sendo 
determinada a CITAÇÃO de GIUSEPPE GARINO CPF: 705.310.114-29 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$5.941,92, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) 
do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor 
do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando 
ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da 
justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de 
correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar 
Técnico, digitei e conferi . 

Natal, 26 de março de 2020 
 

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes  
Juíza de Direito 

Processo: 0813607-86.2019.8.20.5001-  Exequente: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI  
                                                                 Executado: GIUSEPPE GARINO 

  
 

 
OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. MARKUS ALEXANDER VERTEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 229.214.498-
03, RNE n° V352455-K – CGPI/DIREX/DPF, residente e domiciliado na Rua Atlântico, n° 69, Pina, Recife-PE, 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 das Araras, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.739,98m² (mil setecentos e trinta e nove metros e noventa e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.03.1242.0000.6, e sequencial número 
1.002287.2, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,21m, com 
a Rua das Araras; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 0,94m, do ponto P3 ao P4 com 27,93m, do ponto P4 ao P5 com 0,86m 
e do ponto P5 ao P6 com 6,64m com a Sra. Mina, do ponto P6 ao P7 com 1,02m, do ponto P7 ao P8 com 12,04m e do ponto 
P8 ao P9 com 20,05m com o Sr. José Barbosa e do Ponto P9 ao P10 com 20,90, do ponto P10 ao P11 com 3,16m e do ponto 
P11 ao P12 com 9,38m com o Sr. Eronildo Alves da Silva, totalizando 102,92m de limite leste; Ao Sul, do ponto P12 ao P13 
com 17,28m, com o Sr. Ramiro Alves da Silva; Ao Oeste, do ponto P13 ao P14 com 27,88m com o Sr. Railson Alves da Silva, 
do ponto P14 ao P15 com 1,82m, do ponto P15 ao P16 com 9,27m e do ponto P16 ao P1 com 63,50m com o Sr. Cyril 
Garrigue Besson, totalizando 102,47m de limite oeste.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é 
R$ 400.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Barbosa, o Sr. Eronildo Alves 
da Silva, o Sr. Ramiro Alves da Silva, o Sr. Railson Alves da Silva, o Sr. Cyril Garrigue Besson, a Sra. Mina, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

  
Tibau do Sul/RN, 28.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Thor Nordeste Granitos Ltda, 06.635.285/0001-13, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Regularização de Operação com prazo de validade até 22/04/2022, em favor do empreendi-
mento Extração de Granito Ornamental, localizada em Fazenda Saco do Mufumbo, Zona Rural, 
Mun. de Parelhas-RN. 

Ernani Scheuer
Procurador

CONCESSAO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS - Licença Sim-
plifi cada, com prazo de validade até 24/04/2026, em favor do empreendimento Linha de Transmissão 
230 kV SE Mundo Novo, com extensão de 0,918 km, entre as Subestações Mundo Novo e Touros, 
faixa de servidão de 40 metros, localizada no Município de São Miguel do Gostoso/RN.

Ranier Messias
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL Potiguar B141 SPE S.A., CNPJ 30.097.726/0001-55, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Operação - LO, para o Parque Eólico Vila Maranhão I, composta por 9 aerogeradores, 
localizada na Vila Maranhão, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL Potiguar B142 SPE S.A., CNPJ 31.004.703/0001-11, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Operação - LO, para o Parque Eólico Vila Maranhão II, composta por 9 aerogeradores, 
localizada na Vila Maranhão, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 015 2020

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 015/2020 - Menor Preço Por Item - 
Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar. Data - 12/05/2020 as 11:00 (onze) horas 
(horário local). Maiores informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

Areia Branca/RN, em 27 de abril de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

O Pregoeiro do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, do tipo menor preço unitário, tendo 
por OBJETO: aquisição de material didático e pedagógico proveniente do 
Programa PAR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, do Município de Fernando Pedroza/RN, conforme 
especificações no edital. A abertura será no dia 12/05/2020, Abertura da Disputa 
de Preço as 09h:00min. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio 
www.po r ta l decompraspub l i c a s . com.b r  no  ende reço  e l e t r ôn i co :  
cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min 
às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 27 de abril de 2020
WILK JACKSON ASSUNÇÃO

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – SRP

O Pregoeiro do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - SRP, do tipo menor preço unitário, 
tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
material permanente – Mobiliário e Eletrodomésticos, para atender as 
necessidades da administração municipal e suas demais secretarias, 
conforme especificações no edital. A abertura será no dia 12/05/2020, Abertura 
da Disputa de Preço as 14h:00min. O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br no endereço eletrônico: 
cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min 
às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 27 de abril de 2020.
WILK JACKSON ASSUNÇÃO

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

Processo de Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto Empresa 
para a execução em regime de empreitada global de contratação dos serviços de engenharia para 
execução da pavimentação com drenagem superficial em diversas localidades do município de 
Serra De São Bento/RN. Abertura: 13 de maio de 2020 às 10:00. O Edital encontra-se disponível na sede 
da Prefeitura, à Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro, Serra de São Bento/RN, no horário das 
08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Serra de São Bento/RN, em 24 de abril de 2020.
A COMISSÃO.

Até o fi m de setembro, 
as empresas afetadas pela 
pandemia de coronavírus que 
pedirem crédito em bancos 
públicos estão dispensadas 
de apresentar uma série de 
documentos. A redução de 
exigências consta da Medida 
Provisória 958, publicada 
hoje (27) no Diário Ofi cial da 
União.

Segundo o secretário de 
Política Econômica do Minis-
tério da Economia, Adolfo Sa-
chsida, a medida foi necessá-
ria porque diversas empresas 
estavam com difi culdades bu-
rocráticas para terem acesso 
a linhas de crédito oferecidas 
pelo Banco do Brasil, pela 
Caixa Econômica Federal e 
pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social.

Até 30 de setembro, as 
empresas estão dispensadas 
de apresentarem os seguin-
tes documentos ao pedirem 
crédito a bancos públicos: 
certifi cado de regularidade 
da entrega da Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais); 
certifi cado de regularidade 
com obrigações eleitorais; 
certidão negativa de débitos 
(CND) da dívida ativa.

Para as operações de cré-
dito rural, a MP suspende até 
30 de setembro a apresenta-
ção do certifi cado de regula-
ridade do Imposto sobre Ter-
ritórios Rurais (ITR). Foram 
permanentemente revogadas 
a apresentação de registro em 
cartório da cédula de crédito 
à exportação e a obrigatorie-
dade do seguro de veículos 
penhorados em garantia 
de operações de crédito. Se-
gundo o secretário especial 
de Produtividade, Emprego 
e Competitividade (Sepec), 
Carlos da Costa, a medida 
provisória foi necessária para 
permitir que as normas de 
facilitação do crédito tomadas 
nos últimos meses cheguem à 
ponta, principalmente às em-
presas de menor porte.

MP dispensa 
documentos 
para empresas 
pedirem crédito

Ajuda

Medida facilita linha de crédito

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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A arte imita a vida ou a vida 
imita a arte? Tanto faz para Isado-
ra Gondim, atriz natalense de ape-
nas 22 anos que já é formada em 
teatro pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). 
O que importa, para ela, é que as 
expressões artísticas transformam, 
levam empatia e boas energias 
para aqueles que as apreciam. A 
atriz, de certa forma, aprendeu 
a valorizar ainda mais a arte em 
uma jornada cheia de difi culdades 
entre Natal, sua cidade de origem, 
e São Paulo, considerada a capital 
das oportunidades e um dos maio-
res polos culturais do País. 

Desde muito nova, Isadora 
nutriu o desejo pela atuação e 
buscou expressar essa paixão de 
todas as formas: fez balé, dança de 
rua, ginástica olímpica, começou a 
cantar... até que foi parar no teatro 
através de espetáculos religiosos. A 

jovem participou de várias peças, 
algumas propagandas, curtas-me-
tragens e acabou se tornando um 
rosto conhecido no meio artístico 
local. 

Assim que terminou a facul-
dade de teatro, Isadora partiu em 
uma busca por conhecimento e 
oportunidades em São Paulo. Du-
rante um ano, fez especialização 
em atuação metódica. “É uma ver-
tente que almeja a mais pura ver-
dade no palco e na tela, de forma 
que consiga convencer e tocar o te-
lespectador. É a partir desse ponto 
que a gente consegue transformar 
as pessoas e isso, para mim, é uma 
das coisas mais incríveis”, contou. 

Mas nem tudo foram fl ores na 
cidade grande. “Fui bastante asse-
diada, passei alguns ‘perrengues’. 
As pessoas mandavam mudar o 
meu sotaque, como se o nosso jeito 
de falar fosse errado. E eu precisei 
mudar, pelo menos para ter chance 
de passar nos testes”, revelou. 

Com o plano de fi rmar a car-

reira em São Paulo frustrado e 
de volta a Natal, Isadora valoriza 
o autoconhecimento conquistado 
durante o ano em que morou so-
zinha. Agora, busca novos projetos 
nas redes sociais para conseguir 
se movimentar em tempos de pan-
demia. “Sigo postando monólogos, 
poesias encenadas. Não consigo 
fi car parada, a atuação faz parte 
de mim”.  

ARTE EM NATAL 
Sobre o cenário artístico local, 

Isadora tece algumas críticas. Para 
ela, não há valorização sufi ciente 
entre os próprios potiguares, além 
do poder público. “Nosso cenário é 
muito lento. Temos um teatro mu-
nicipal, o Alberto Maranhão, que 
está fechado desde 2015. Não exis-
te essa urgência aqui na cidade, 
não se compreende o quanto a arte 
é necessária”. E continuou: “Temos 
vontade de sair de Natal porque a 
gente sente que aqui ninguém va-
loriza”. 

Atriz natalense Isadora Gondim fala sobre o período em que buscou firmar a carreira 
em São Paulo e relata também a importância do cenário artístico potiguar  

“Precisei mudar 
meu sotaque”  

Atriz Isadora Gondim 
(esq.) em cena

Fotos: Cedidas
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Assina embaixo

O secretário de Saúde do 
Rio Grande do Norte, Cipriano 
Maia, endossa as reclamações 
dos demais gestores da saúde 
dos estados brasileiros quanto 
à total falta de atenção do novo 
ministro da Saúde de Bolsonaro, 
Nelson Teich, que, desde que 
assumiu o lugar do democrata 
Luiz Henrique Mandetta, há 
dez dias, não abriu espaço na 
agenda para uma única reunião 
com os secretários estaduais. 
“Essa é uma posição (de repúdio) 
apoiada por todos”, disse 
Cipriano à coluna.

UM SECRETÁRIO MAIS
DO QUE OBEDIENTE

Os secretários, inclusive, 
constatam que Teich é “tutelado” 
pelo presidente e o comparam 
com o antecessor, que mantinha 
conversas diárias com os 
gestores.

COMPAIXÃO
Cipriano Maia, assim como 

os demais colegas secretários 
de Saúde, apoiam a posição de 
Alberto Beltrame, presidente 
do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) e 
secretário de Saúde do Pará, que 
publicou na imprensa o artigo 
“Por favor, mais compaixão”, 
no qual ele critica a posição 
de Nelson Teich de planejar 
o “retorno à normalidade”. 
No texto, Beltrame ressalta 
que “nenhuma palavra que 
expresse compaixão por doentes 
ou por quem perdeu seus 
entes queridos foi ouvida (do 
ministro)”. 

ADAPTANDO
Em tempos de quarentena, 

os políticos do RN estão se 
empenhando em usar as 
ferramentas digitais para dar 
continuidade aos trabalhos e 
manter a proximidade com os 
potiguares, afi nal de contas é 
ano de eleição.

As “lives” com lideranças de 
comunidades estão em alta.

FUNÇÕES
Na mesma onda, os 

parlamentares do Estado 
intensifi cam o uso dos meios 
online para as transmissões 
das sessões parlamentares na 
Câmara Municipal de Natal e na 
Assembleia Legislativa do RN.

COTADO
A coluna Radar, na Veja, 

contou ontem que o deputado 
federal potiguar Fábio Faria, 
aliado de primeira hora do 
presidente Jair Bolsonaro, assim 
como é o seu sogro, Sílvio Santos, 
e o SBT, estaria articulando a 
substituição, por ele mesmo, do 
ministro da Ciência e Tecnologia 
Marcos Pontes.

RÁPIDAS 
•Jornalista José Simão, com ironia, é claro: “Novo diretor 
da PF é ‘parça’ do Carluxo! Bolsonaro diz “e daí?”. E daí que 
investigador não pode ser amigo de investigado! Vivemos 
numa ‘Parçocracia’”.
•A imprensa nacional dá conta de que a atriz Regina 
Duarte, que entrou falando pelos cotovelos na gestão 
Bolsonaro, dá sinais de que sairá muda e quieta do 
mesmo.
•Quem diria... O MBL, um dos maiores responsáveis pela 
força bolsonarista nas ruas do Brasil pré-eleição, está 
pedindo a abertura do processo de impedimento do 
presidente que eles ajudaram a eleger.
•A produção mexicana da Netfl ix La Casa de Las Flores 
resolveu usar o sobrenome “Bolsonaro” como sinônimo de 
burro. O diálogo está na terceira temporada da série.

1 - O deputado federal Fábio Faria, cotado, segundo a Veja, 
para o Ministério da Ciência e Tecnologia, numa possível 
substituição de Marcos Pontes, aproveita o tempo livre no 
isolamento para passar as suas receitas de culinária para 
os seguidores nas redes sociais

2 - Deputada Natália Bonavides divide a quarentena com os 
seus pets mais que especiais, como a gata Terê. No próximo 
dia 1º de maio, a parlamentar mais jovem da bancada do PT 
fará uma live com o ex-presidenciável do partido Fernando 
Haddad 

3 - Radicado em Nova Yorque, o estilista potiguar Júlio Cesar 
tem feito sucesso com a sua Alta Costura. A sua última 
coleção foi lançada no fi nal de março 

4 - Empresária Flávia Santa Rosa com as fi lhas Renata e Bia 
Santa Rosa e mais a terceira geração de herdeiras, as netas 
Clara e Celina

5 - Novos tempos: Presidente da ALRN, deputado Ezequiel 
Ferreira, comandando a sessão plenária online da Casa

Embora o parlamentar 
tenha negado interesse no 
cargo, “auxiliares do presidente” 
afi rmam que “seus movimentos 
são pessoais”, diz o Radar.  

NA COZINHA
Entre uma articulação e 

outra, fato é que o deputado 
Fábio Faria tem aproveitado a 
quarentena para fazer culinária. 
No seu Instagram, ele passa 
até as receitas para os seus 
seguidores.

INSPIRE
A “balbúrdia” promovida 

pelas universidades federais 
brasileiras está grande durante 
esta pandemia, não é mesmo? 
O trabalho contra o coronavírus 
desenvolvido pelo Laboratório 
de Inovação Tecnológica em 
Saúde, o LAIS, da UFRN, por 
exemplo, recebeu o elogio público 
do ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta. Ontem, 
a boa notícia foi que a USP 
conseguiu criar e aprovar 
ventilador pulmonar que será 
vendido pela bagatela de R$ 
1 mil e que é reproduzido com 
muita rapidez; em torno de duas 
horas.

DEU RUIM
Eita! Uma nova pesquisa 

da Atlas Político aponta que, 
pela primeira vez na série 
histórica de consultas, a 
maioria da população (54%) é 
favorável à saída do presidente 
Bolsonaro. Na pesquisa, outro 
dado relevante: 64,4% dos 
entrevistados responderam 
que desaprovam a gestão. 
Uma queda sem precedentes. 
Enquanto isso, Sérgio Moro, 
agora o maior adversário do 
Messias, surge com 57% de 
aprovação.

APOIO REFORÇADO
Depois do fora dado no 

ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho, 
chamado de desleal, o 
ministro da Economia Paulo 
Guedes ganhou afagos 
públicos, nesta terça-feira, 
do seu “chefe supremo”, que 
afi rmou que Guedes “é o 
homem que decide a economia  
no Brasil”. O reforço no 
apoio a Guedes pode ter 
atrapalhado os planos do 
ministro potiguar, que vinha 
acumulando pontos positivos 
junto ao presidente...

ASSINATURA
O deputado federal do RN 

Rafael Motta, do PSB, foi um dos 
que assinou o pedido de criação 
de uma CPI para investigar as 
denúncias feitas pelo ex-ministro 
Sérgio Moro de que Bolsonaro 
tenta interferir na atuação da 
Polícia Federal.

1 2
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

TER - Nem sempre é possível trabalhar com algo que 
te coloca em destaque, mas o importante é fazer 
boas conexões e os aplausos virão. A família pode dar 
suporte, acolhendo e comemorando seus momentos 
de sucesso. 

TER - Coloque o coração no seu trabalho e a 
recompensa fi nanceira poderá chegar mais 
rapidamente. Em casa, descarte o desnecessário, 
doe roupas e objetos. Na paquera, você está sendo 
notado(a). 

TER - Na vida profi ssional, seu pensamento estará 
mais objetivo e prático, focando na melhor forma de 
o seu trabalho ser mais produtivo. A paquera pode 
rolar em ambientes virtuais e você atrairá pessoas 
amorosas.

TER - Momento excelente para fazer acordos pessoais 
ou profi ssionais. Divulgue seu trabalho, principalmente 
se atuar diretamente com clientes. Os astros avisam que 
você poderá retomar o contato com amigos do passado e 
que pode taté pintar um clima de paquera com um deles. 

TER - Muitas ideias originais e talvez até sonhos 
premonitórios ocorrerão por esses dias. Fique 
atento(a) no trabalho para promessas feitas apenas na 
palavra, pois poderão não se cumprir. Sexo rotineiro 
com preliminares.

TER - Redefi na suas estratégias profi ssionais, gastando 
menos tempo para executar as tarefas. Que tal fazer um 
curso ligado à sua profi ssão? Namoros iniciados hoje 
podem ter comunicação fl uente e afi nidade de ideias, 
evoluindo para compromisso em breve.

TER - Os setores favorecidos hoje são administração, 
relações humanas, psicoterapia e profi ssões que lidem 
com números. Na paquera, talvez um(a) ex ressuscite 
e volte a mandar mensagens, mas aquela paixão 
secreta pode também se declarar.

TER - Gerencie seus talentos e recursos, direcionando 
sua criatividade para a atuação profi ssional. Sua 
atenção estará voltada para o bem-estar dos outros. 
Na paquera, sua principal arma será dizer exatamente 
o que a outra pessoa precisa ouvir. 

TER - Por mais que queira fi car sossegado(a) no 
trabalho, hoje o dia será bem agitado. Talvez precise 
lidar com clientes descontentes. Mantenha a calma Vá 
com cuidado na paquera, evitando se entregar demais 
logo nos primeiros contatos com o crush. 

TER - Procure aprimorar as tarefas que realiza 
automaticamente, colocando toda a sua atenção 
nelas. Isso vai inovar o modo de executá-las. Na 
paquera, o crush que você busca deve ser alegre sem 
ser imaturo, e atencioso sem sufocar.

TER - No trabalho, poderá obter a colaboração 
de colegas no serviço e atuar com diplomacia 
na resolução de confl itos. Além disso, os astros 
indicam possibilidade de se destacar em disputas 
e concursos. 

TER - Evite tomar decisões importantes no seu 
emprego, pois a impulsividade pode prejudicar 
seu desempenho. Funções que agreguem 
fornecimento de dados e pesquisas pela internet 
estão favorecidas. 

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

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

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

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

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

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

Questão de justiça: “BBB” precisa 
reexaminar forma de votação

O “BBB” foi em frente, com uma edição 
que, direta ou indiretamente, mexeu com meio 
mundo. No instante em que todas as competições 
esportivas foram paralisadas, o programa virou 
quase um campeonato na vida de muita gente, 
com direito a apostas e torcidas apaixonadas.

Se foi ou não a melhor edição até agora 
realizada vai de cada um, mas certamente 
esteve entre aquelas que mais mexeram com o 
telespectador.

As manifestações nas redes sociais, algumas 
com os exageros de sempre, foram intensas do 
primeiro ao último dia.

Os acertos em sua produção, incluindo 

como os participantes foram escolhidos, entre 
convidados e selecionados, contribuíram 
decisivamente para isso.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a 
forma como as suas eliminações são realizadas é 
que ainda provoca algumas discussões.

Para o programa, passar da casa de 1,5 
bilhão de votos é uma marca incontestável, 
com direto ao Guinness. Porém é por aí, na 
atual fórmula de votação, que ainda cabe 
discussão. Ela realmente refl ete a vontade 
popular ou apenas contempla o poderio 
daqueles que podem passar dia e noite votando 
num mesmo participante?

NO MERCADO
Recém-saído do “Aqui na 

Band”, e com passagens em 
outros veículos, o advogado Sergio 
Tannuri, especialista em Direito 
do Consumidor, já se coloca à 
disposição da concorrência.

Ele está “disponível para 
atender todas as emissoras e 
veículos de comunicação que 
solicitarem sua entrevista 
e participação em pautas e 
matérias”, diz sua assessoria.

IMPORTANTE CONSIDERAR
Toda a negociação que 

culminou na rescisão de contrato 
da Bandeirantes com o narrador 
José Silvério, se deu ainda na 
antiga gestão das rádios.

Quando Mario Baccei estava à 
frente de tudo.

PROBLEMA INTERNO
A forma como se deu a saída de 

José Silvério nunca foi unanimidade 
entre a alta cúpula da Band.

Muitos entendem que isso 
acabou acontecendo até por falta 
de habilidade de alguns diretores. 
Que a questão poderia ser 
conduzida de uma outra forma. 

OUTRA DECISÃO
Assim como todos os 

comentaristas esportivos da 
rádio Bandeirantes e o narrador 
Rogério Assis, Dirceu Maravilha 
também teve seu contrato 
suspenso na BandNews FM.

E pelo mesmo período de três 
meses.

HUMOR
A Globo vai reexibir o 

Bate-Rebate
 “Swat”, título do streaming, estreia sexta-feira na Globo, após o “Globo Repórter”.  No SBT não existe a intenção 
de antecipar o retorno das produções ao trabalho...  ... Por enquanto, tudo seguirá da mesma forma, atendendo o que 

pedem as autoridades.   O canal OFF conquistou a sua sexta medalha do New York Festivals TV & Film Awards 
na semana passada...  ... Desta vez com as premiações para os documentários “Julietti: Uma vida nas montanhas” e 
“Especial Snowboard no Irã”... ... Que se juntam aos programas “Morando na Estrada”, “O Mundo  Inexplorado” 

e “Washed by The Sea” – vencedores de 2019 – e “Manual de Ondas Grandes”, que abriu em 2018 a série de 
premiações. Claudia Raia é a entrevista do “#Provoca”, programa do Marcelo Tas, nesta terça, 22h15.  A atriz Zezé 

Motta narra contos mitológicos na série de TV Sankofa – A África que Te Habita, no canal Prime Box Brazil.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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“Toma Lá Dá Cá”, com Miguel 
Falabella, Adriana Esteves, 
Fernanda Souza, Diogo Viela, 
entre outros, a partir do dia 16 
maio.

Sempre aos sábados, na 
sequência do jornal “Hoje” e em 
substituição a “Escolinha”. 

JORNALISMO
No início de março esta 

coluna noticiou o desejo da 
Record em ampliar o quadro de 
correspondentes internacionais.

Mas com a pandemia, o 
assunto foi momentaneamente 
colocado de lado, mas será 
retomado oportunamente.

PORÉM...
Herbert Moraes, depois de 

15 anos como correspondente 

da Record em Israel, voltou ao 
Brasil para assumir a função de 
repórter especial.

Passa a reforçar o setor, que 
recentemente perdeu o trabalho 
de Rodrigo Vianna. 

FUTEBOL
Conforme anúncio, a Globo 

vai reprisar a fi nal da Copa das 
Confederações de 2013, jogo 
Brasil e Espanha, no próximo 
domingo às 16h. Vitória 
brasileira por 3 a 0, com gols de 
Neymar e Fred (duas vezes), na 
decisão realizada no Maracanã. 
O título foi o tetra da seleção no 
torneio.

Aliás, complicado é lembrar 
o que aconteceu no ano seguinte, 
Copa no Brasil e placar de 7 a 1 
para a Alemanha.    

 LADY NIGHT 
Fátima Bernardes será a entrevistada de Tatá Werneck 

no “Lady Night” desta quinta-feira na Globo.
A apresentadora que está novamente à frente do 

“Encontro” na faixa da manhã.

Juliana Coutinho
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Daniela FreireDaniela 
Assina embaixo

O secretário de Saúde do 
Rio Grande do Norte, Cipriano 
Maia, endossa as reclamações 
dos demais gestores da saúde 
dos estados brasileiros quanto 
à total falta de atenção do novo 
ministro da Saúde de Bolsonaro, 
Nelson Teich, que, desde que 
assumiu o lugar do democrata 
Luiz Henrique Mandetta, há 
dez dias, não abriu espaço na 
agenda para uma única reunião 
com os secretários estaduais. 
“Essa é uma posição (de repúdio) 
apoiada por todos”, disse 
Cipriano à coluna.

UM SECRETÁRIO MAIS
DO QUE OBEDIENTE

Os secretários, inclusive, 
constatam que Teich é “tutelado” 
pelo presidente e o comparam 
com o antecessor, que mantinha 
conversas diárias com os 
gestores.

COMPAIXÃO
Cipriano Maia, assim como 

os demais colegas secretários 
de Saúde, apoiam a posição de 
Alberto Beltrame, presidente 
do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) e 
secretário de Saúde do Pará, que 
publicou na imprensa o artigo 
“Por favor, mais compaixão”, 
no qual ele critica a posição 
de Nelson Teich de planejar 
o “retorno à normalidade”. 
No texto, Beltrame ressalta 
que “nenhuma palavra que 
expresse compaixão por doentes 
ou por quem perdeu seus 
entes queridos foi ouvida (do 
ministro)”. 

ADAPTANDO
Em tempos de quarentena, 

os políticos do RN estão se 
empenhando em usar as 
ferramentas digitais para dar 
continuidade aos trabalhos e 
manter a proximidade com os 
potiguares, afi nal de contas é 
ano de eleição.

As “lives” com lideranças de 
comunidades estão em alta.

FUNÇÕES
Na mesma onda, os 

parlamentares do Estado 
intensifi cam o uso dos meios 
online para as transmissões 
das sessões parlamentares na 
Câmara Municipal de Natal e na 
Assembleia Legislativa do RN.

COTADO
A coluna Radar, na Veja, 

contou ontem que o deputado 
federal potiguar Fábio Faria, 
aliado de primeira hora do 
presidente Jair Bolsonaro, assim 
como é o seu sogro, Sílvio Santos, 
e o SBT, estaria articulando a 
substituição, por ele mesmo, do 
ministro da Ciência e Tecnologia 
Marcos Pontes.

RÁPIDAS 
•Jornalista José Simão, com ironia, é claro: “Novo diretor 
da PF é ‘parça’ do Carluxo! Bolsonaro diz “e daí?”. E daí que 
investigador não pode ser amigo de investigado! Vivemos 
numa ‘Parçocracia’”.
•A imprensa nacional dá conta de que a atriz Regina 
Duarte, que entrou falando pelos cotovelos na gestão 
Bolsonaro, dá sinais de que sairá muda e quieta do 
mesmo.
•Quem diria... O MBL, um dos maiores responsáveis pela 
força bolsonarista nas ruas do Brasil pré-eleição, está 
pedindo a abertura do processo de impedimento do 
presidente que eles ajudaram a eleger.
•A produção mexicana da Netfl ix La Casa de Las Flores 
resolveu usar o sobrenome “Bolsonaro” como sinônimo de 
burro. O diálogo está na terceira temporada da série.

1 - O deputado federal Fábio Faria, cotado, segundo a Veja, 
para o Ministério da Ciência e Tecnologia, numa possível 
substituição de Marcos Pontes, aproveita o tempo livre no 
isolamento para passar as suas receitas de culinária para 
os seguidores nas redes sociais

2 - Deputada Natália Bonavides divide a quarentena com os 
seus pets mais que especiais, como a gata Terê. No próximo 
dia 1º de maio, a parlamentar mais jovem da bancada do PT 
fará uma live com o ex-presidenciável do partido Fernando 
Haddad 

3 - Radicado em Nova Yorque, o estilista potiguar Júlio Cesar 
tem feito sucesso com a sua Alta Costura. A sua última 
coleção foi lançada no fi nal de março 

4 - Empresária Flávia Santa Rosa com as fi lhas Renata e Bia 
Santa Rosa e mais a terceira geração de herdeiras, as netas 
Clara e Celina

5 - Novos tempos: Presidente da ALRN, deputado Ezequiel 
Ferreira, comandando a sessão plenária online da Casa

Embora o parlamentar 
tenha negado interesse no 
cargo, “auxiliares do presidente” 
afi rmam que “seus movimentos 
são pessoais”, diz o Radar.  

NA COZINHA
Entre uma articulação e 

outra, fato é que o deputado 
Fábio Faria tem aproveitado a 
quarentena para fazer culinária. 
No seu Instagram, ele passa 
até as receitas para os seus 
seguidores.

INSPIRE
A “balbúrdia” promovida 

pelas universidades federais 
brasileiras está grande durante 
esta pandemia, não é mesmo? 
O trabalho contra o coronavírus 
desenvolvido pelo Laboratório 
de Inovação Tecnológica em 
Saúde, o LAIS, da UFRN, por 
exemplo, recebeu o elogio público 
do ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta. Ontem, 
a boa notícia foi que a USP 
conseguiu criar e aprovar 
ventilador pulmonar que será 
vendido pela bagatela de R$ 
1 mil e que é reproduzido com 
muita rapidez; em torno de duas 
horas.

DEU RUIM
Eita! Uma nova pesquisa 

da Atlas Político aponta que, 
pela primeira vez na série 
histórica de consultas, a 
maioria da população (54%) é 
favorável à saída do presidente 
Bolsonaro. Na pesquisa, outro 
dado relevante: 64,4% dos 
entrevistados responderam 
que desaprovam a gestão. 
Uma queda sem precedentes. 
Enquanto isso, Sérgio Moro, 
agora o maior adversário do 
Messias, surge com 57% de 
aprovação.

APOIO REFORÇADO
Depois do fora dado no 

ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho, 
chamado de desleal, o 
ministro da Economia Paulo 
Guedes ganhou afagos 
públicos, nesta terça-feira, 
do seu “chefe supremo”, que 
afi rmou que Guedes “é o 
homem que decide a economia  
no Brasil”. O reforço no 
apoio a Guedes pode ter 
atrapalhado os planos do 
ministro potiguar, que vinha 
acumulando pontos positivos 
junto ao presidente...

ASSINATURA
O deputado federal do RN 

Rafael Motta, do PSB, foi um dos 
que assinou o pedido de criação 
de uma CPI para investigar as 
denúncias feitas pelo ex-ministro 
Sérgio Moro de que Bolsonaro 
tenta interferir na atuação da 
Polícia Federal.

1 2

3 4 5
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PATROCÍNIO

fique em casa

28 de ABRIL | DIA da EDUCACAO˜
-

Apoio:

Garantir educação
de qualidade para todos, 
de forma inclusiva e equitativa, 
é o caminho para 
assegurarmos todos
os outros direitos humanos
e construirmos um mundo
mais justo, solidário e sustentável.

PARA COMBATER
UM DOS MOMENTOS
MAIS DIFICEIS DA HISTORIA,
NADA COMO CONFIAR
NA EDUCACAO
E NA CIENCIA.

ˆ
˜

-

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol encaminhou na 
tarde desta segunda-feira (27) o 
plano cautelar do restabelecimen-
to das atividades esportivas do 
Campeonato Potiguar. O torneio 
deste ano está suspenso desde 17 
de março.

Depois que o novo coronavírus 
chegou ao Brasil, o futebol do país 
foi paralisado para evitar a disse-

minação da Covid-19, porém há 
possibilidade que os jogos do Po-
tiguar 2020 voltem a acontecer. A 
FNF aponta que segue em sintonia 
com as medidas sanitárias.

Apesar de não permitir a reto-
mada das competições, o documen-
to enviado aos clubes do Campeo-
nato Potiguar libera retomada de 
treinos, mas com os devidos cuida-
dos de proteção aos atletas.

Para que ocorra a retomada do 
Campeonato Potiguar, é necessário 
que se compreenda a necessidade 
de aguardar um posicionamento do 
poder público e dos órgãos superio-
res do esporte. Segundo a FNF, os 
resultados esportivos devem seguir 
os desempenhos dentro de campo 
e, assim, a entidade fará todos os 
esforços para a conclusão da com-
petição. FNF segue com as medidas sanitárias do Governo do Rio Grande do Norte

FNF envia aos clubes 
plano para retomada do 
Campeonato Potiguar
Federação potiguar decidiu que torneio será encerrado em campo, mas 
reinício depende do restabelecimento das atividades esportivas no Brasil

Estadual
José Aldenir/AgoraRN


